
Производител:Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland
Всички декларации за съответствие за продуктите Portwest са достъпни на 
адрес www.portwest.com/declarations

ЕС изследването на типа на нотифицирания орган, което участва във фазата 
на проектиране и етапа на контрол на производството, се извършва чрез: 
INSPEC International Ltd , 56, Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, 
M6 6AJ,  UK.  Notified Body : 0194
SATRA Technology Centre Ltd,  Wyndham Way Telford Way,Kettering,  
Northamptonshire, NN16 8SD, UK  Notified Body :  0321
CCQS UK Ltd Level 2, 5 Harbour Exchange Square, 
London, E14 9GE, UK   Notified Body : 1105

КОНЕКТОРИ

КОНЕКТОРИ / EN362
Този съединител може да се използва с персонални системи за защита от падане, като например личен 
задържане на падане, ограничаване, работно позициониране, окачване или спасителна система. 
Потребителят трябва да прочете и да разбере инструкциите на производителя за всеки компонент или 
част от цялата система. Тези съединители са предназначени да се използват само, както е указано в 
инструкциите за употреба на всеки продукт.

КАРАБИНЕР:

ВИЖТЕ ДИАГРАМА В НАЧАЛОТО НАТАБЛИЦАТА   D2
Карбинерите с продълговата форма имат висока якост на основната ос. Силата на съединителя се 
определя чрез прилагане на сила навън по дължината му (основната ос), като се използват две кръгли 
метални пръти.
Действие 1  Завъртане на вратата на 90 градуса.
Действие 2 Натиснете вратата навътре, за да отворите портата.
Действие 3 Освобождаването и вратата ще бъдат затворени с автоматично заключване.
Клас B означава Основен съединител

ВЪРТЯЩА СКОБА:
Индикатор за натоварване се намира в въртящия момент на куката. Въртящото се око ще се удължи и 
ще покаже червена зона, когато е подложена на силови спирачни сили, както е показано.

кука 

Отвор на Вратата:

Заключваща планкаОтвор на Вратата: 6MM

Материал: Стомана 

Натоварване:20kN

Клас:EN362:2004/T

кука

Отвор на Вратата:
Заключваща планка

Отвор на Вратата: 8MM

Материал: Стомана 

Натоварване: 20KN

Клас  EN362:2004/

T категория

Индикатор за 
натоварване се 
намира в въртящия 
момент на куката. 
Въртящото се око 
ще се удължи и ще 
покаже червена 
зона, когато е 
подложена на силови 
спирачни сили, както 
е показано.

Клас Т означава: Съединител за свързване`

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПРОВЕРЕТЕ ВЪРТЯЩАТА СЕ КУКА, ЗА ДА СТЕ СИГУРНИ, ЧЕ ТЯ РАБОТИ СВОБОДНО, 
ЗАКЛЮЧВА И ВЪРТЯЩИЯТ СЕ МЕХАНИЗЪМ РАБОТИ ГЛАДКО.
Действие 1: За да свържете куката за захващане към точката на свързване, натиснете с пръст 
заключващия механизъм отзад и натиснете с палец на вратата.
Действие 2: Когато е разположено около точка на свързване, затворете вратата, като автоматично 
заключите.
Действие 3: Проверете инсталацията. Куката трябва да обхване напълно точката на свързване и да 
бъде здраво затворена и заключена. Винаги проверявайте!
ЗАБЕЛЕЖКА:
Конекторът трябва винаги да се използва, когато вратата е затворена и заключена; силата му е 
значително намалена, ако вратата е отворена.
Отворете портата и проверете дали тя се затваря автоматично, когато бъде освободена. Систематично 
проверете дали вратата е напълно затворена и заключена, като я натиснете с ръка.
Когато е затворен, конекторът има най-голяма здравина по дължината на своята дълга ос. Зареждането 
в друга посока намалява якостта му.
Конекторът трябва да може да се движи свободно и без смущения; всяко ограничение или външно 
налягане е опасно.
Промяната или злоупотребата с този продукт или неспазването на инструкциите може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт.
ВНИМАНИЕ: Изведете от експлоатация оборудването, ако има някакви признаци на намалена сила или 
увредена функция. Унищожете бракуваното оборудване, за да предотвратите по-нататъшна употреба.
ПОДДРЪЖКА, СЕРВИЗ И СЪХРАНЕНИЕ
Оборудването трябва да бъде правилно съхранявано и поддържано и трябва да бъде проследимо 
до производителя или неговия упълномощен представител. Добрата поддръжка и подходящото 
съхранение на ЛПС ще удължи живота на вашия продукт, като същевременно гарантирате вашата 
безопасност. Неспазването на инструкциите относно съхранението и поддръжката може да повреди или 
да промени правилната работа на тези продукти. Последствията от неспазването на тези инструкции 
могат да бъдат сериозни и сериозни. 

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ
Животът е трудно да се предвиди, без да се вземат предвид условията на употреба. Това зависи от 
интензивността и честотата на използване, както и от средата, в която се използва продуктът. За да 
удължите живота на този продукт, внимавайте, когато го транспортирате и използвате. Избягвайте удари 
и триене с абразивни повърхности или остри ръбове и др.
Тези продукти се влошават бавно с възрастта, независимо от употребата и това стареене се ускорява от 
тежки и динамични натоварвания.
Някои екологични фактори значително ще ускорят износването: сол, пясък, сняг, лед, влага, химикали и 
т.н. (списъкът не е изчерпателен).

Продуктът трябва да бъде бракуван, когато:
• Е бил подложен на голямо падане (или натоварване).
• Не успее да премине проверка.
• Продукт, показващ прекомерно износване или е развален.
• Имате съмнения относно надеждността му.
• Не знаете пълната му история на използване.
• Когато стане неактуална поради промени в законодателството, стандартите, техниката или 

несъвместимостта с друго оборудване и др. 

ОБГРИЖВАНЕ
Този продукт трябва да бъде защитен по всяко време от екстремни температури, механични сили, 
химически вещества, остри предмети и ултравиолетови лъчи. Тези съоръжения не изискват особена 
поддръжка, но се препоръчва:
За да запазите проследяемостта на продуктите, не премахвайте маркировки или етикети. Трябва да 
проверите дали маркировките на продукта остават четливи по време на целия срок на експлоатация 
на продукта.
Прекомерното натрупване на мръсотия, боя и т.н. може да попречи на правилното функциониране 

на оборудването и в тежки случаи да влоши продукта до място, където то отслабва и трябва да бъде 
извадено от употреба.
Не оставяйте устройството при лошо време.
Ако имате въпроси относно състоянието на вашия продукт или имате някакви съмнения относно 
пускането му в експлоатация, свържете се с производителя.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
Замърсители като кал, пясък, боя, лед, мръсна вода и др. Могат да попречат на устройството да работи 
правилно. Почистете и изсушете продукта, ако е необходимо.
Периодично почиствайте външността на тези устройства с мека влажна кърпа, без да използвате 
разтворители, киселини или алкални разтвори.
Избършете цялата повърхностна мръсотия, кал, прах и др. С влажна гъба. Попълва се чрез кърпа с чиста 
вода и напълно изсъхне с чиста кърпа.
Не смазвайте частите от устройството.
Металните части трябва да бъдат избърсвани с кърпа, импрегнирана с масло за предпазване от ръжда.
Не го потапяйте във вода или каквато и да е друга течност, която би могла да промени мощността на 
шнура или механизма за отваряне на падащото устройство.

ПЕРИОДИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ - 
В допълнение към инспекцията преди всяка употреба, най-малко на всеки 12 месеца, строг преглед на 
изделието трябва да се извърши от компетентен инспектор. Тази честота може да варира в зависимост 
от честотата и интензивността на използване. Провеждането на редовни периодични прегледи е от 
съществено значение, за да се гарантира постоянна ефикасност и издръжливост на устройството, 
от което зависи безопасността на потребителя. Резултатите от проверката ще бъдат свързани с 
“РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕТО“, която се доставя с всяко устройство и трябва да придружава 
устройството.
Запишете резултатите от проверката със следните данни: тип и модел на оборудването, търговско 
наименование, сериен номер, информация за контакт на производителя, година на производство, 
дата на покупка, дата на първото използване, дата на следващата периодична инспекция, проблеми, 
коментари, и подпис на инспектора.

СТЪПКИ ПРИ ИЗПИТВАНЕТО 
Проверете цялото устройство, включително съединители, крепежни елементи, корпус и др. Проверете 
цялото оборудване за повреди, корозия или ръжда. Потърсете пукнатини, завои или износване, които 
могат да повлияят на здравината и функционирането на системата.
• Проверете корпуса за изкривяване; пукнатини; или други щети.
• Корпусите на основното тяло се напасват равномерно за да няма пропуски между секциите.
• Проверете предпазителя от падане за разхлабени болтове и огънати или повредени части.
• Проверете за контакт с киселини или други химикали.
• Издърпайте общата дължина на въжето/ремъка, за да сте сигурни, че не е повреден.
• Всеки компонент с нараняване или значителна абразия трябва да бъде бракуван.
• Проверете Ремъка:
• Ремъка трябва да е без възли, прекомерно замърсяване, натрупване на тежки бои и оцветяване 

на ръжда.
• Всички ленти трябва да са без раздрани, нарязани или скъсани влакна. Проверете за бримки, 

ожулвания, плесени, изгаряния, промяна на цвета и т.н.
• Потърсете  ремъказа срязване, износване и повреди, дължащи се на употреба, загряване и контакт с 

химически продукти и др. Особено внимавайте да проверявате дали са нарязани нишки и дали не са 
разкъсани или скъсани шевовете.

• Проверете шевовете за разтеглени или нарязани шевове. Скъсаните шевове може да са индикация, 
че компонентът за поглъщане на енергия е натоварен с удар и трябва да бъде изваден от 
експлоатация.

• Състоянието на стоманеното въже (при извършване на тази проверка винаги носете ръкавици, за да 
избегнете възможността за порязване с разкъсани метални нишки):

• Проверете, като издърпате цялата дължина на ремък и позволявате бавното му отдръпване да 
запълни защитената си ръка. Не позволявайте на ремъка да се прибира неконтролируемо. Това може 
да доведе до повреда на ремъка или пружината за навиване.

• Проверявайте телените въжета за рязане, изкривяване, изгаряния, скъсани проводници или нишки, 
химическо увреждане и силно абразия.

• Пръстените или изкривените пръстени от телени въжета могат да показват, че ремъка е претоварен 
от удар и трябва да бъде изваден от експлоатация.

• Инспекция на метални компоненти:
• Хардуерът не трябва да бъде повреден, счупен, изкривен или има остри ръбове, неравности, 

пукнатини, износени части или корозия.
• За покритите компоненти проверете за влошаване на защитата и за признаци на корозия.
• Проверете заключващата система на съединителите, уверете се, че пружината за връщане 

функционира правилно и че в затварящото положение не се движи странично. Отворете и освободете 
портата, за да проверите дали тя се затваря и заключва правилно.

• Портата не трябва да бъде блокирана от чужди тела. Замърсители като кал, пясък, боя, лед, мръсна 
вода и др. Могат да попречат на работата на заключващата система.

• Проверете функцията за заключване:
• Уверете се, че ремъкът издърпва и се изтегля напълно, без да се колебае или да се отпуска по линията 

на движение.
• Издърпайте ремъка достатъчно бързо, за да заключите системата; повтаряйте работата 3-5 пъти, за 

да осигурите задоволителна работа.

МАРКИРОВКАD1     ВИЖТЕ ДИАГРАМА В НАЧАЛОТО НАТАБЛИЦАТА

1. Прибиращото устройство функционира чрез динамично изтегляне на ремъка. Лентата трябва да  
 блокира и спира да се издърпва. След като освободите ремъка, прибиращото устройство трябва да  
 дърпа въжето.
2. Използвайте само корпусна система, отговаряща на EN361. Винаги се уверявайте, че само в горния  
 гръб D-пръстен, отбелязан с “A” на цялото тяло, трябва да се използва в приспособление за   
 задържане при падане.
3. Уверете се, че устройството е свързано към фиксирана точка на закрепване, отговаряща на EN795,  
 която може да издържи на сила на изтегляне до 12 kN.
4. Не потапяйте устройството  Не ремонтирайте устройството сами.
5. Препоръчителна работна температура -30 ° C до 50 ° C
6. Този продукт е в състояние напълно да предотврати падането на човек с тегло 100 килограма,  
 включително дрехи и инструменти)
7. Издърпайте ремъка вертикално и проверете функцията за прибиране и фиксиране на въжето /  
 ремъка.
8. Не може да спрете потъването (прахообразни или кални продукти)
9. По време на преместване на работника е допустимо отклонение на работното въже от вертикалната  
 линия до 30 °.
10. Въжето не показва никакви признаци на износване (разкъсване, разкъсване, счупване, корозия,  
 обезцветяване и т.н.)

МОЛЯ, ЗАПОЧНЕТЕ СЛЕДВАЩОТО ЗАПИСВАНЕ ЗА ОБОРУДВАНЕТО И ЗАПАЗЕТЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ЗА 
РЕФЕРЕНЦИЯ.
ВИЖТЕ ДИАГРАМАТА В КРАЯ НА БРОШУРАТА

МОДЕЛ:

D2 ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Действие 1
Завъртане на вратата на 
90 градуса.

Действие 2
Натиснете вратата навътре, за 
да отворите портата.

Действие 3
Освобождаването и вратата 
ще бъдат затворени с 
автоматично заключване.

1  2  3

D1

Прибиращото устройство функционира 
чрез динамично изтегляне на ремъка. 
Лентата трябва да блокира и спира да се 
издърпва. След като освободите ремъка, 
прибиращото устройство трябва да 
дърпа въжето.

Този продукт е в състояние 
напълно да предотврати 
падането на човек с тегло 100 
килограма, включително дрехи и 
инструменти)

Използвайте само корпусна система, 
отговаряща на EN361. Винаги се 
уверявайте, че само в горния гръб 
D-пръстен, отбелязан с “A” на цялото тяло, 
трябва да се използва в приспособление 
за задържане при падане.

Издърпайте ремъка вертикално 
и проверете функцията за 
прибиране и фиксиране на въжето 
/ ремъка.

Уверете се, че устройството е свързано 
към фиксирана точка на закрепване, 
отговаряща на EN795, която може да 
издържи на сила на изтегляне до 12 kN.

Не може да спрете потъването 
(прахообразни или кални 
продукти)

Не потапяйте устройството
Не ремонтирайте устройството сами.

По време на преместване 
на работника е допустимо 
отклонение на работното въже от 
вертикалната линия до 30 °.

Препоръчителна работна температура 
-30 ° C до 50 ° C

Въжето не показва никакви 
признаци на износване 
(разкъсване, разкъсване, 
счупване, корозия, обезцветяване 
и т.н.)
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• Материал: Стомана
• Натоварване: 20 кН
• Отвор на Вратата: 20 мм
• EN362:2004/B

КАРАБИНЕР:

Моля, попълнете следното РЕГИСТЪР ЗА ОБОРУДВАНЕ и запазете този запис за справка.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА:   МОДЕЛ И ТИП / ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: СЕРИЕН НОМЕР:

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
АДРЕС:

ТЕЛ, ФАКС, ИМЕЙЛ И УЕБСАЙТ:

ГОДИНА НА 
ПРОИЗВОДСТВО 
/ СРОК НА 
ГОДНОСТ:

ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ: ДАТА НА ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА:

БЕЛЕЖКИ: ИМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Друга релевантна информация (например европейски стандарт):

Други компоненти, подходящи за съвместна употреба в системата за спиране на падането, са:

ПЕРИОДИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

ДАТА ПРИЧИНА ЗА “ВЛИЗАНЕ” 
(ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД)

ОТБЕЛЯЗАНИ СА 
ДЕФЕКТИ, ИЗВЪРШЕНИ 

ПОПРАВКИ И ДРУГА 
ПОДХОДЯЩА 

ИНФОРМАЦИЯ.

ИМЕ И ПОДПИС НА 
КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ

ПЕРИОДИЧЕН 
ПРЕГЛЕД НА 

СЛЕДВАЩАТА 
ДАТА

Личните предпазни средства се проверяват най-малко на всеки 12 месеца от компетентно лице.

BG ИНСТРУКЦИИ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ:   
КОНЕКТОРИ
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОИТО ИМАТЕ УСТРОЙСТВО
Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент (ЕС 2016/425)
 EN355:2002, EN360:2002, EN362:2004, EN795:2012 and EN353-2:2002
ВНИМАНИЕ -
НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ДА ИЗВЪРШВАТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ ИЛИ 
МОДИФИКАЦИИ НА УСТРОЙСТВОТО. 

Този продукт е част от Системата за Предотвратяване на Падане. Потребителят трябва да прочете и да 
следва инструкциите на производителя за всеки компонент или част от цялата система. Тези инструкции 
трябва да бъдат предоставени на потребителя на това оборудване. Потребителят трябва да прочете 
и да разбере тези инструкции или да ги обясни, преди да използват това оборудване. Трябва да се 
съблюдават инструкциите на производителя за правилното използване и поддръжка на този продукт. 
Промяната или злоупотребата с този продукт или неспазването на инструкциите може да доведе до 
сериозни наранявания или смърт.
PORTWEST не поема отговорност за дефекти, които са резултат от злоупотреба с продукт, злоупотреба, 
промяна или промяна, или за дефекти, които се дължат на невъзможност да се инсталира, поддържа 
или използва продукта в съответствие с инструкциите на производителя.
Отговорност на потребителя е да се увери, че е запознат с тези инструкции и е обучен в правилната 
грижа и използване на това оборудване. Потребителят трябва също да е наясно с експлоатационните 
характеристики, ограниченията за прилагане и последствията от неправилното използване на това 
оборудване. Ако имате въпроси относно употребата, грижата или пригодността на това оборудване за 
вашата заявка, свържете се с производителя, преди да продължите.
При използването на това оборудване, работодателят трябва да има план за спасяване и налични 
средства, за да го приложи и да съобщи този план на потребители, упълномощени лица и спасители. 
Собственикът трябва да гарантира, че планът за спасяване, който се занимава с извънредни ситуации, 
които биха могли да възникнат по време на работа, е налице и че потребителите са запознати с това.
Трябва да има достатъчно свободно пространство под работника за задържане на падането, преди да 
се удари в земята или препятствие по-долу. Необходимото изравняване зависи от следните фактори: 
височина на закрепване, свързваща дължина на подсистемата, разстояние на забавяне, разстояние на 
свободно падане, височина на работника, движение на прикрепващия елемент на колана.
Системата за спиране на падане се състои от илюстрираните отделни компоненти и може да се използва 
само с тествани и одобрени компоненти. Не променяйте или умишлено злоупотребявайте с това 
оборудване. Консултирайте се с производителя, когато използвате това оборудване в комбинация 
с компоненти или подсистеми, различни от описаните в това ръководство. Някои комбинации от 
подсистеми и компоненти могат да повлияят на работата на това оборудване.

ПРИЛОЖЕНИЕ, ЦЕЛ И ОГРАНИЧЕНИЕ -
ВНИМАНИЕ: В случай на повреда при повреда в резултат на падане или друг внезапен удар, тя трябва 
да бъде изведена от експлоатация.
ОГРАНИЧЕНИЯ Никога не свързвайте повече от едно лице към предпазителя за падане.
Препоръчителна работна температура = -30 ° C до 50 ° C.
Изискването за устойчивост на закрепване е 12 kN.
Избягвайте контакт на ремъците с остри ръбове.
Устройството трябва да бъде закотвено директно над главата, за да се сведе до минимум опасността от 
падане с ефекта на люлката.
Ъгълът на опасност от люлеене не трябва да надвишава 30º
ВНИМАНИЕ: Никога не позволявайте на повече от един човек да бъде свързан към устройството за 
спиране на падането. 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА -
Неизпълнението на инструкциите относно използването на поддръжка на складовете може да повреди 
и / или да промени функционирането на оборудването.
Този продукт трябва да се използва от обучени и / или компетентни лица, или потребителят трябва да 
бъде наблюдаван от обучено и / или компетентно лице.
Преди и след употреба трябва да се предвиди височината на падане. Потребителят винаги трябва да 
проверява отвореното пространство под себе си, за да избегне сблъсъка с препятствия.
Оборудването трябва да се проверява преди всяка употреба (ПРЕДИ УПОТРЕБА) и по-задълбочено на 
редовни интервали от време (ПЕРИОДИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ). Трябва да бъдат записани резултатите от 
всички подробни инспекции и също така да се съхраняват записите за употреба и поддръжка.
За предпочитане е да се издава ново оборудване на всеки потребител на ЛПС, така че той / тя да може 
да знае цялата си история на използване. Ако е необходимо, потребителят трябва да маркира своето 
собствено име някъде на оборудването за идентификация. Потребителят също така е длъжен да запази 
продукта добре.
Не отваряйте предпазителя, тъй като пружината е под напрежение. Оборудването с прибиращ се 
ремък, изработено от ремъци (полиестер или найлон), трябва да поддържа сила най-малко 15 kN или 
направена от стоманено въже (стомана) да поддържа сила не по-малка от 12 kN.
ПРЕДИ УПОТРЕБА
Преди всяко използване на лични предпазни средства е задължително да се извърши проверка преди 
употреба на оборудването, за да се гарантира, че той е в състояние на експлоатация и работи правилно, 
преди да се използва. Уверете се, че препоръките за използване на всеки от компонентите са спазени, 
както е посочено в инструкцията за потребителя. Силно се препоръчва компонентите, използвани 
в системата, да са от един и същ производител, за да се гарантира надеждността на продукта и 
последователността на производителността.
Трябва да прочетете и разберете, или да ви обяснят следните инструкции, преди да използвате това 
оборудване. Ако не направите това, това може да доведе до нараняване или смърт.
Не използвайте персонални устройства за спиране на падането, при които по време на неочаквано 
падане тялото може да удари препятствия, които ще причинят наранявания или ще бъдат фатални за 
потребителя.
Проверката преди употреба се състои от визуална и тактилна проверка, която трябва да се извърши 
преди първа употреба всеки ден.
Преди всяка употреба да проверявате падащото устройство, включително функция за заключване 
(издърпайте рязко за изпитване), функцията за изтегляне, състоянието на въжето, функцията и 
състоянието на съединителите, корпуса и ключалките, четливостта на етикетите и всички доказателства 
за дефекти, повреди или липсващи части.
Уверете се, че всички етикети са налице и са напълно четливи.
Проверете свързващите фиксатори за повреди, корозия и правилно работно състояние.
Цялото устройство е в отлично състояние и се уверете, че не са влезли в кутията чужди елементи. 
Всички визуални монтажни винтове и нитове са налице и са правилно затегнати.
Конекторът в горната част на предпазителя за падане и осигурява свободата на движение. Проверете 
за признаци на изкривяване, пукнатини, изгаряния или износени части и се уверете, че отворът на 
конекторите е затворен.
Проверете съединителите преди всяка употреба. Уверете се, че са без повреди, деформации или 
прекомерно износване или корозия. Портата и ключалката трябва да работят гладко, без затруднения. 
Вратата трябва да се затваря напълно и да захваща носа на куката.
Ако е налице, проверете абсорбатора на енергия, за да определите дали е бил активиран. Не трябва да 
има данни за удължаване. Уверете се, че капакът на абсорбатора на енергия е защитен и не е разкъсан 
или повреден.
Осигурете свободно издърпване на въжето в целия му диапазон. Издърпайте рязко в ремъка, за да 

проверите заключването, за да осигурите правилно, гладко отдръпване.
Проверете шнура за повреди. При никакви обстоятелства предпазителят на падането не трябва да се 
използва, ако ремъкът има някакъв дефект, т.е. счупени или сплескани въжета, изрязани влакна или 
не се изтеглят правилно.
Ако има някакво съмнение относно продължаващата експлоатация на даден артикул, въпросът трябва 
да бъде отнесен до компетентно лице или оборудването трябва да бъде поставено под карантина или 
да бъде изхвърлено.
Потребителите трябва да са медицински годни за дейности на височина. Внимание, инертното окачване 
в колана може да доведе до сериозни наранявания или смърт. 
КЛИРЪНС ПРИ ПАДАНЕ
Необходимото разстояние зависи от вида на свързващата подсистема, мястото на закрепване и 
характеристиките на удължаване на ремъка. Уверете се, че точката на закрепване е правилно 
позиционирана, за да ограничите риска и височината на падане.
Необходима минимална хлабина под стъпалата на потребителя, за да се избегне сблъсък със 
структурата или земята при падане от височина = 3 метра. С маса от 100 кг разстоянието е разстоянието 
за задържане 2 метра плюс допълнително разстояние 1 метър. 
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ПРЕДИ ДА ПАДАНЕ

СЛЕД ПАДАНЕ

КЛИРЪНС

УПОТРЕБА
• Това оборудване трябва да се използва само от обучени и компетентни лица. В противен случай 

потребителят трябва да бъде под прякото ръководство на обучено и компетентно лице.
• Това е от съществено значение за безопасността, че устройството за закрепване или точката на 

закрепване трябва винаги да се позиционира и работата да се извършва по такъв начин, че да се 
сведе до минимум възможността за падане и потенциално падане.

• Падането на люлеенето може да бъде сведено до минимум, като се работи точно под котва. Падането 
от над 30 ° от вертикала ще доведе до люлеещ се ефект, който може да причини нараняване или 
смърт в резултат на препятствие.

• Не оставяйте ремъка за продължителен период от време, докато устройството не се използва. 
Позволяването на пълното удължаване на въжето за дълги периоди от време може да доведе до 
преждевременно отслабване на прибиращата пружина.

• Винаги дръжте ремъка чист и без суха кал, цимент и др. Ако не направите това, това може да доведе 
до преждевременно блокиране и пренавиване.

• От съществено значение е да се избягва контакт с химикали, които могат да повлияят на работата на 
оборудването. Те включват всички киселини и силни разяждащи вещества. Оборудването трябва да 
бъде извадено от употреба, ако се появи контакт или дори се подозира.

• Ако по време на работа се установят повреди или увреждания, или в случай на обстоятелства, които 
могат да застрашат безопасността: НЕЗАБАВНО СПИРАЙТЕ РАБОТАТА В ХОД. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА
Оборудването изисква периодично обслужване, за да се осигури безопасно и правилно работно 
състояние.
Издърпайте рязко ремъка, за да проверите заключването преди всяка употреба. Осигурете правилно 
гладко отдръпване
Не използвайте персонални устройства за спиране при падане, при които препятствията могат да 
забавят потребителя и да предотвратят блокирането на механизма на устройството.
При поява на падане устройството ще блокира и ще спре попадането. Всяко оборудване, подложено на 
силите за спиране на падане или излагане на повреда, съответстващо на ефекта на силите за спиране на 
падането, трябва незабавно да бъде изведено от експлоатация.
ИНСТАЛИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Потребителят трябва да прочете и да следва инструкциите на производителя за всеки компонент или 
част от цялата система. Тези инструкции трябва да бъдат предоставени на потребителя и монтажника 
на това оборудване. Потребителят и монтажникът на това оборудване трябва да прочетат и разберат 
тези инструкции преди употреба или инсталиране. Следвайте инструкциите на производителя за 
оборудването за безопасност, използвано с тази система.
Това оборудване трябва да бъде инсталирано и използвано от лица, обучени в правилното му 
приложение и употреба.
Точките на закрепване трябва, доколкото е възможно, да са точно над потребителя. Падането на 
люлеенето се получава, когато точката на закрепване не е точно над точката, където се появи падане.
Избягвайте да работите на повече от 30 ° от вертикалата. Силата на удара на обект при падане на люлка 
може да причини сериозно нараняване или смърт.
Обмислете опасностите, свързани с свързването и изключването от системата. Уверете се, че в местата 
за свързване и прекъсване на връзката са налице подходящи точки за закрепване, платформи за 
кацане или други средства, за да се осигурят безопасни преходи към и от системата.
Най-слабата част от повечето съединители е портата и натоварването срещу нея трябва да се избягва. 
Конекторите трябва да могат да се движат без смущения; всяко ограничение, натоварване над ръба или 
външно налягане намалява неговата якост.
Докато е прикрепен към предпазителя за падане, работникът е свободен да се движи в препоръчаните 
работни зони при нормални скорости. Лентата трябва да се движи гладко и да се прибира без колебание.
ВНИМАНИЕ:
Цялото оборудване, препоръчано от PORTWEST, трябва да се използва като част от цялостни системи 
за защита от падане на хора. Купувачът или потребителят, който избере да пренебрегне това 
предупреждение, отговаря единствено за безопасността на цялата система. Работодателят и служителят 
признават, че всички компоненти на системите за защита срещу падане на хора са съвместими един с 
друг преди употреба.
ТОЧКА НА ЗАКРЕПВАНЕ
Мястото на закрепване трябва внимателно да бъде избрано, за да се намалят възможните опасности от  
удар и да се избегне попадането на обект по време на падане.
Точката на закрепване на системата трябва за предпочитане да се намира над позицията на потребителя 
и да отговаря на изискванията на стандарт EN 795 (минимална якост 12 kN).
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