
• FP02
• FP05
• FP30
• FP32
• FP33
• FP35

• FP36
• FP39
• FP40
• FP41
• FP42
• FP48

Výrobce:Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland
Všechna prohlášení o shodě produktů Portwest jsou k dispozici na stránkách  
www.portwest.com/declarations

ES přezkoušení typu oznámeného subjektu, které je zapojeno do fáze návrhu a 
fáze řízení výroby, je prováděno: 
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

KONEKTORY

KONEKTORY / EN362
Tento konektor lze použít s osobními ochrannými systémy proti pádu, jako je například osobní zastavení pádu, 
zadržení, polohování, zavěšení nebo záchranný systém. Uživatel musí číst a porozumět pokynům výrobce pro 
každou součást nebo část celého systému. Tyto konektory jsou určeny k použití pouze tak, jak je uvedeno v 
uživatelských pokynech každého výrobku.

KARABINA:

VIZ SCHÉMA NA ZAČÁTKU UŽIVATELSKÉHO LISTU   D2
Karabina podlouhlého tvaru má vysokou pevnost hlavních os. Pevnost konektoru je určena aplikací vnější síly 
podél její délky (hlavní osy) pomocí dvou kulatých kovových tyčí.
Δράση1  Otáčení brány o 90 stupňů.
Δράση 2 Stisknutím brány dovnitř otevřete bránu.
Δράση 3 Uvolní se a brána se zavře automaticky.
Třída B znamená Základní konektor

OTOČNÝ SNAP HÁK:
Indikátor zatížení je umístěn ve výkyvném háku. Otočné oko se protáhne a vystaví se červené oblasti, když je 
vystaven silám přerušení pádu, jak je znázorněno.

Háček 

Otevření brány:

Zámková deskaOtevření brány: 6MM

Materiál: ocel 

Zatížení:20kN

Třída:EN362:2004/T

Háček

Otevření brány:
Zámková deska

Otevření brány: 8MM

Materiál: ocel 

Zatížení: 20KN

Třída  EN362:2004/

T Kategorie

Indikátor zatížení je 
umístěn ve výkyvném 
háku. Otočné oko se 
protáhne a vystaví 
se červené oblasti, 
když je vystaven silám 
přerušení pádu, jak je 
znázorněno.

Třída T znamená: Ukončení konektoru`

ÚKON
ZKONTROLUJTE OTOČNÝ HÁK, ABYSTE SE UJISTILI, ZDA FUNGUJE VOLNĚ, ZDA SE UZAMKNE, A 
ZDA JE OTOČNÝ POHYB HLADKÝ.
Akce 1: Chcete-li připojit pojistný hák ke spojovacímu bodu, zatlačte pojistný mechanismus na zadní straně 
prstem a zatlačte palcem.
Akce 2: Když je umístěna kolem bodu připojení, uvolněte bránu tak, aby se automaticky uzavřela.
Akce 3: Zkontrolujte instalaci. Hák by měl zcela uzavřít spojovací bod a měl by být bezpečně uzavřen a uzamčen. 
Vždy kontrolujte!
PŘIPOMÍNKA:
Konektor musí být vždy používán s uzavřenou a uzamčenou branou; jeho síla je výrazně snížena, pokud je brána 
otevřená.
Otevřete bránu a ověřte, zda se po uvolnění automaticky uzavře. Systematicky ověřte, zda je brána zcela zavřená 
a zajistěte ji stisknutím ruky.
Při zavření má konektor největší pevnost podél své dlouhé osy. Nakládání v jakémkoliv jiném směru snižuje 
jeho pevnost.
Konektor se musí pohybovat volně a bez rušení; jakákoli omezení nebo vnější tlak je nebezpečný.
Změna nebo zneužití tohoto výrobku nebo nedodržení pokynů může vést k vážnému zranění nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ: Vyřaďte přístroj, pokud vykazuje známky snížené síly nebo poruchy funkce. Zlikvidujte kompletní 
vybavení, abyste zabránili dalšímu použití.
ÚDRŽBA, SERVIS A SKLADOVÁNÍ
Zařízení by mělo být správně skladováno a udržováno a mělo by být zpětně odkryto výrobci nebo jeho 
zplnomocněnému zástupci. Dobrá údržba a vhodné skladování OOP prodlouží životnost vašeho produktu při 
současném zajištění vaší bezpečnosti. Nedodržení pokynů týkajících se skladování a údržby může poškodit nebo 
změnit správnou funkci těchto výrobků. Důsledky nedodržení těchto pokynů mohou být závažné. 

ŽIVOTNOST
Životnost je obtížné předvídat bez zohlednění podmínek použití. Závisí to na intenzitě a frekvenci používání a na 
prostředí, kde je výrobek používán. Chcete-li prodloužit životnost tohoto výrobku, buďte opatrní při přepravě a 
používání. Vyhněte se nárazům a otřete abrazivní povrchy nebo ostré hrany apod.
Tyto výrobky se s věkem pomalu zhoršují bez ohledu na použití a toto stárnutí se zrychluje těžkými a 
dynamickými zatíženími.
Určité environmentální faktory výrazně urychlují opotřebení: sůl, písek, sníh, led, vlhkost, chemikálie atd. 
(seznam není kompletní).

Výrobek musí být vyřazen, pokud:
• Byl vystaven velkému pádu (nebo zatížení).
• Nepodaří se projít kontrolou.
• Výrobek, který vykazuje nadměrné opotřebení nebo poškození.
• Máte pochybnosti o jeho spolehlivosti.
• Neznáte jeho úplnou historii využití.
• Když se stane zastaralým kvůli změnám v právních předpisech, normách, technice nebo neslučitelnosti s 

jiným zařízením atd. 

PÉČE
Tento výrobek musí být vždy chráněn před extrémními teplotami, mechanickými silami, chemickými látkami, 
ostrými předměty a UV zářením. Tato zařízení nevyžadují žádnou zvláštní údržbu, ale doporučuje se:
Chcete-li zachovat vysledovatelnost produktu, neodstraňujte žádné značky ani štítky. Musíte zkontrolovat, zda 
označení výrobku zůstane čitelné po celou dobu životnosti výrobku.
Nadměrné nahromadění nečistot, nátěrů apod. může zabránit správnému fungování zařízení a v těžkých 
případech poškodit výrobek. Doporučuje se jeho vyřazení z provozu.
Nenechávejte přístroj v nepříznivém počasí.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se stavu vašeho výrobku nebo máte pochybnosti o jeho uvedení do provozu, 
obraťte se na výrobce. 
 

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
 
Kontaminanty, jako je bláto, písek, barva, ledu, špinavá voda atd., mohou zabránit správnému fungování 
zařízení. V případě potřeby vyčistěte a vysušte výrobek.
Pravidelně čistěte vnější část těchto zařízení měkkým navlhčeným hadříkem bez použití rozpouštědel, kyselin 
nebo alkalických roztoků.
Vyčistěte všechny povrchové nečistoty, bláto, prach atd. Vlhkou houbou. Dokončete houbou čistou vodou a zcela 
vysušte čistou látkou.
Nemažte žádné součásti přístroje.
Kovové části by měly být utěsněny látkou impregnovanou olejem proti korozi.
Neodkládejte jej do vody ani do jiné kapaliny, která by mohla změnit sílu lanka nebo spouštěcí mechanismus 
pádu.

PERIODICKÁ ZKOUŠKA -
 
Kromě prohlídky před každým použitím musí minimálně každých 12 měsíců provádět přísné zkoušení zařízení 
příslušným inspektorem. Tato frekvence se může lišit v závislosti na frekvenci a intenzitě používání. Pro zajištění 
trvalé účinnosti a trvanlivosti zařízení, které závisí na bezpečnosti uživatele, je nezbytné provádět pravidelné 
pravidelné kontroly. Výsledky vyšetření budou souviset s “ZÁZNAMEM ZAŘÍZENÍ”, který je dodáván se všemi 
zařízeními a který musí provázet zařízení.
Zaznamenejte výsledky z inspekce s následujícími údaji: typ a model zařízení, obchodní název, výrobní číslo, 
kontaktní údaje výrobce, rok výroby, datum nákupu, datum prvního použití, datum další periodické kontroly, 
problémy, poznámky, název a podpis inspektora.

KROKY ZKOUŠEK
 
Zkontrolujte celé zařízení, včetně konektorů, spojovacích prvků, pouzdra atd. Prohlédněte celé zařízení, zda 
nejsou poškozené, koroze nebo rez. Podívejte se na trhliny, ohyby nebo opotřebení, které by mohly ovlivnit 
pevnost a provoz systému.
• Zkontrolujte velmi pečlivě praskliny nebo jiné poškození
• Hlavní část postroje se vyrovná rovnoměrně a mezi sekcemi nejsou mezery.
• Zkontrolujte zachycovač pádu zda nejsou uvolněné šrouby a ohnuté nebo poškozené části.
• Zkontrolujte kontakt s kyselinami nebo jinými chemikáliemi.
• Vyjměte celou délku lana, abyste zajistili, že nebude poškozena.
• Každá součást s výrazným oděrem nebo natržením by měla být zlikvidována.
• Zkontrolovat popruh:
• Popruh musí být bez uzlů, nadměrného znečištění, těžkého nátěru.
• Veškeré popruhy by měly být zbaveny roztřepených, řezaných nebo zlomených vláken. Zkontrolujte, zda 

nejsou slzy, odřeniny, plísně, popáleniny, změna barvy atd.
• Podívejte se na řezy na popruhu, opotřebení a poškození způsobené používáním, ohřevem a kontaktem s 

chemickými výrobky atd. Buďte zvlášť opatrní, když kontrolujete řezané nitě a uvolněné nebo zlomené švy.
• Zkontrolujte švy pro vytažené nebo seříznuté stehy. Rozbité stehy mohou znamenat, že součást pohlcující 

energii byla zatížena nárazem a musí být vyřazena z provozu.
• Stav drátěného lana (při kontrole vždy noste rukavice, aby nedošlo k poranění rozbitými dráty):
• Zkontrolujte tím, že vytáhnete celou délku lana a umožníte její pomalé vytažení důkladnou ochrannou ruku. 

Nedovolte, aby se lano zasunulo neovladatelně. Mohlo by dojít k poškození příze nebo převíjecí pružiny.
• Zkontrolujte lano proti přeříznutí, natržení, propálení, roztřepení, chemické poškození nebo silně odřené.
• Popraskané nebo zkreslené prstence z lanového drátu mohou naznačovat, že šňůra byla zatížena nárazem a 

musí být vyřazena z provozu.
• Kontrola kovových součástí:
• Hardware nesmí být poškozený, zkreslené nebo mít ostré hrany, otřepy, praskliny, opotřebované části nebo 

korozi.
• U pokovených součástí zkontrolujte poškození ochrany a známky koroze.
• Zkontrolujte uzamykací systém konektorů, ujistěte se, že vratná pružina funguje správně a že na západku 

není v boční poloze v zavřené poloze. Otevřete a uvolněte bránu a ověřte, zda je správně zavírá a zamyká.
• Bránu nesmí být zablokováno cizí hmotou. Kontaminanty, jako je bláto, písek, barva, ledu, špinavá voda atd., 

Mohou zabránit tomu, aby systém uzamknutí fungoval.
• Zkontrolujte funkci zamykání:
• Ověřte, zda se lano úplně vytáhne a plně se zatahuje, aniž by bylo volné nebo se uvolnilo
• Vytahujte šňůru dostatečně rychle, aby systém uzamkl; zopakujte 3-5krát, abyste zajistili bezproblémový 

provoz.

OZNAČENÍ
 

D1     VIZ SCHÉMA NA ZAČÁTKU UŽIVATELSKÉHO LISTU

1. Navíječ funguje dynamickým tažením lana. Příchytka by měla zablokovat a zastavit vytažením. Po uvolnění  
 kroužku by měl navíječ táhnout za lano.
2. Používejte pouze celopostrojové postroje, které odpovídají normě EN361. Vždy se ujistěte, že v příchytce proti  
 pádu je třeba použít pouze horní D-kroužek označený písmenem “A” na celém postroji.
3. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k pevnému ukotvení, které odpovídá normě EN795, která může odolat  
 tahové síle až 12 kN.
4. Neodstraňujte zařízení  Zařízení neopravujte sami.
5. Doporučená pracovní teplota -30°C až 50°C
6. Tento výrobek je schopen úplně zastavit pád osoby s hmotností 100 kg, včetně oblečení a nářadí
7. Zvedněte lano vertikálně a zkontrolujte funkci navíjení a zamykání lana/popruhu.
8. Nelze zastavit potopení (práškové nebo blátivé produkty)
9. Během přesunu pracovníka je povoleno vychýlení pracovního lana od svislé polohy až do 30°.
10. Lano nevykazuje žádné známky opotřebení (slzení, roztržení, lámání, koroze, změna barvy atd.).

PROSÍM VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ZÁZNAM ZAŘÍZENÍ A UDRŽUJTE TENTO ZÁZNAM ZA REFERENCE.
VIZ SCHÉMA NA KONCI BROŽURY

STYL:

D2 ÚKON
 

¸ 1
Otáčení brány o 90 stupňů.

Akce 2
Stisknutím brány dovnitř 
otevřete bránu.

Akce 3
Uvolní se a brána se zavře 
automaticky.

1  2  3

D1

Navíječ funguje dynamickým tažením lana. 
Příchytka by měla zablokovat a zastavit 
vytažením. Po uvolnění kroužku by měl 
navíječ táhnout za lano.

Tento výrobek je schopen úplně 
zastavit pád osoby s hmotností 100 
kg, včetně oblečení a nářadí

Používejte pouze celopostrojové postroje, 
které odpovídají normě EN361. Vždy se 
ujistěte, že v příchytce proti pádu je třeba 
použít pouze horní D-kroužek označený 
písmenem “A” na celém postroji.

Zvedněte lano vertikálně a zkon-
trolujte funkci navíjení a zamykání 
lana/popruhu.

Ujistěte se, že je zařízení připojeno k 
pevnému ukotvení, které odpovídá 
normě EN795, která může odolat tahové 
síle až 12 kN.

Nelze zastavit potopení (práškové 
nebo blátivé produkty)

Neodstraňujte zařízení
Zařízení neopravujte sami.

Během přesunu pracovníka je 
povoleno vychýlení pracovního lana 
od svislé polohy až do 30°.

Doporučená pracovní teplota -30°C až 50°C Lano nevykazuje žádné známky 
opotřebení (slzení, roztržení, lámání, 
koroze, změna barvy atd.).
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• Materiál: ocel
• Zatížení: 20kN
• Otevření brány: 20 mm
• EN362:2004/B

KARABINA:

Vyplňte prosím následující ZÁZNAM ZAŘÍZENÍ a uchovejte tento záznam jako odkaz.

NÁZEV PRODUKTU:   MODEL A TYP / IDENTIFIKACE

JMÉNO VÝROBKU: SÉRIOVÉ ČÍSLO:

VÝROBCE:
ADRESA:

TEL., FAX, E-MAIL A WEBOVÉ STRÁNKY

ROK 
VÝROBY / DATUM 
VYPRŠENÍ 
PLATNOSTI:

DATUM NÁKUPU: DATUM UVEDENÍ DO PROVOZU:

KOMENTÁŘE: UŽIVATELSKÉ JMÉNO:

Další relevantní informace (např. Číslo evropské normy):

Další komponenty vhodné pro použití společně v systému zádržného systému jsou:

PRAVIDELNÁ ZKOUŠKA

DATUM DŮVOD VSTUPU 
(PRAVIDELNÁ KONTROLA)

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY, 
PROVEDENÉ OPRAVY 

A DALŠÍ DŮLEŽITÉ 
INFORMACE.

JMÉNO A PODPIS 
PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

PRAVIDELNÁ 
KONTROLA 

V DEN 
PLATNOSTI

Osobní ochranné pomůcky musí být prověřeny nejméně každých 12 měsíců příslušnou osobou.

CZ POKYNY PRO UŽIVATELE 
 
KONEKTORY

PŘED POUŽITÍM JAKÝCHKOLI ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY
Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení (EU 2016/425)
 EN355:2002, EN360:2002, EN362:2004, EN795:2012 a EN353-2:2002

VAROVÁNÍ -
NENÍ POVOLENO PROVÁDĚT DOPLŇKY NEBO ÚPRAVY ZAŘÍZENÍ. 
Tento produkt je součástí systému zachycování pádu. Uživatel musí číst a postupovat podle pokynů výrobce pro 
každou součást nebo část celého systému. Tyto pokyny musí být poskytnuty uživateli tohoto zařízení. Uživatel 
musí přečíst a porozumět těmto pokynům nebo je nechat vysvětlit jim před použitím tohoto zařízení. Při 
správném používání a údržbě tohoto výrobku je nutné dodržovat pokyny výrobce. Změna nebo zneužití tohoto 
výrobku nebo nedodržení pokynů může vést k vážnému zranění nebo smrti.
Společnost PORTWEST nenese žádnou odpovědnost za vady, které jsou důsledkem zneužití, nesprávného 
použití, změn nebo úprav, nebo v případě závad, které jsou způsobeny chybou instalace, údržby nebo používání 
výrobku v souladu s pokyny výrobce.
Je na zodpovědnosti uživatele, aby se ujistil, že je obeznámen s těmito pokyny a je vyškolen v správné péči 
a používání tohoto zařízení. Uživatel musí také vědět o provozních charakteristikách, omezeních použití 
a důsledcích nesprávného používání tohoto zařízení. Máte-li jakékoli dotazy ohledně použití, péče nebo 
vhodnosti tohoto zařízení pro vaši žádost, obraťte se na výrobce dříve, než budete pokračovat.
Při používání tohoto zařízení musí zaměstnavatel mít k dispozici plán záchrany a prostředky k jeho provedení 
a sdělit tento plán uživatelům, oprávněným osobám a záchranářům. Majitel musí zajistit, aby byl zaveden 
záchranný plán, který se zabývá jakoukoli nouzovou situací, která by mohla vzniknout během práce, a že je 
uživatel seznámen.
Musí existovat dostatek volného prostoru pod pracovníkem, aby se zabránilo pádu před nárazem do země 
nebo překážkou dolů. Požadovaná vůle závisí na následujících faktorech: výška ukotvení, délka spojovacího 
subsystému, vzdálenost zpomalení, vzdálenost volného pádu, výška pracovníka, pohyb upevňovacího prvku 
postroje.
Systém zastavení pádu se skládá z ilustrovaných jednotlivých součástí a smí se používat pouze s testovanými a 
schválenými komponentami. Nevyměňujte ani neprovádějte úmyslné zneužití tohoto zařízení. Pokud používáte 
toto zařízení v kombinaci se součástmi nebo podsystémy jinými, než jsou popsány v této příručce, obraťte se na 
výrobce. Některé kombinace subsystémů a komponent může rušit provoz tohoto zařízení.

POUŽITÍ, ÚČEL A OMEZENÍ -
POZOR:
V případě, že dojde k úrazu v důsledku poranění pádu nebo v důsledku náhlého nárazu, musí být vyřazeno z 
provozu.
OMEZENÍ
Nikdy nezapojujte více než jednu osobu do zachycovače pádu.
Doporučená pracovní teplota = -30 ° C až 50 ° C.
Požadavek pevnosti kotvení je 12 kN.
Vyhněte se styku s ostrými hranami.
Zařízení by mělo být ukotveno přímo nad hlavou, aby se minimalizovalo nebezpečí pádu.
Úhel nebezpečí výkyvu nesmí přesáhnout 30°
POZOR:
Nikdy neumožňujte připojit více než jednu osobu k zařízení pro záchranu pádu. 

NÁVOD K POUŽITÍ -
Nedodržení pokynů týkajících se údržby skladování může poškodit a / nebo změnit správnou funkci zařízení.
Tyto výrobky by měly být používány vyškolenými a / nebo kompetentními osobami nebo by uživatel měl být 
pod dohledem vyškolené a / nebo kvalifikované osoby.
Před a po použití se musí předvídat výška pádu. Uživatel musí vždy zkontrolovat otevřený prostor pod sebou, 
aby nedošlo ke střetu s překážkami.
Zařízení by mělo být před každým použitím zkontrolováno (PŘED POUŽITÍM) a důkladněji v pravidelných 
intervalech (PERIODICKÁ ZKOUŠKA). Měly by být zaznamenány výsledky všech podrobných inspekcí a měly by 
být rovněž uchovávány záznamy o používání a údržbě.
Je lepší vydávat nové vybavení každému uživateli OOP tak, aby mohl znát celou historii jeho používání. Pokud 
je to nutné, uživatel by měl označit své vlastní jméno někde na zařízení pro identifikaci. Uživatel také odpovídá 
za zachování dobrého produktu.
Neotevírejte svodič pádu, když je pružina pod napětím. Zařízení se zasouvací šňůrou vyrobenou z popruhu 
(polyesteru nebo nylonu) musí mít sílu nejméně 15 kN nebo vyrobené z ocelových lan musí udržovat sílu 
nejméně 12 kN.

PŘED POUŽITÍM
Před každým použitím osobních ochranných prostředků je nutné provést kontrolu před použitím zařízení, 
aby bylo zajištěno, že je v provozuschopném stavu a správně funguje před jeho použitím. Ujistěte se, že jsou 
dodržována doporučení pro použití jednotlivých komponent, jak je uvedeno v uživatelské instrukci. Důrazně se 
doporučuje, aby součásti používané v systému pocházely od stejného výrobce, aby byla zajištěna spolehlivost 
produktu a konzistence výkonu.
Musíte si přečíst a porozumět, nebo vám před použitím tohoto zařízení vysvětlit následující pokyny. Pokud tak 
neučiníte, může dojít k poranění nebo smrti.
Nepoužívejte osobní záchytné přístroje, u kterých by při neočekávaném pádu mohlo dojít k překážkám, které by 
mohly způsobit zranění nebo být smrtelné pro uživatele.
Kontrola před použitím se skládá z vizuální a hmatové kontroly, která by měla být provedena před prvním 
použitím každý den.
Před každým použitím zkontrolujte svodič pádu včetně funkce zamykání (ostrý test), funkce zatažení, stav lana, 
funkce a stav konektorů, pouzdro a spojovací prvky, čitelnost štítků a všechny důkazy o vadách, poškození nebo 
chybějících součástech.
Ověřte, zda jsou všechny štítky přítomné a jsou plně čitelné.
Zkontrolujte, zda nejsou kotevní konektory poškozeny, koroze a správné pracovní podmínky.
Celé zařízení je v dokonalém stavu a ujistěte se, že do skříně nevnikl žádný cizí předmět. Všechny viditelné 
montážní šrouby a nýty jsou přítomny a správně dotaženy.
Konektor v horní části svodiče pádu a zajištění volného pohybu. Zkontrolujte, zda nedošlo k zkreslení, 
prasklinám, popáleninům nebo opotřebovaným dílům, a zajistěte, aby byl držák zavřený.
Před každým použitím zkontrolujte konektory. Zajistěte, aby nedošlo k poškození, deformacím nebo 
nadměrnému opotřebení nebo korozi. Brána a zámek by měly fungovat bez problémů. Brány se musí úplně 
zavřít a zachytit nos háčku.
Je-li přítomen, zkontrolujte absorbér energie a zjistěte, zda byl aktivován. Nemělo by existovat důkaz o 
prodloužení. Zajistěte, aby byl kryt na tlumiči energie bezpečný a nepoškozený nebo poškozený.
Ujistěte se, že lano se extrahuje volně po celém svém rozsahu. Při testování zajistěte, abyste zajistili správné a 
hladké zatažení.
Zkontrolujte, zda není lano poškozeno. Za žádných okolností nesmí být použita pojistka proti pádu, pokud má 

lano poškození, tzn. Poškozené nebo zploštělé lanyardové lano, řezané vlákna nebo se neztahuje správně.
Pokud by někdy existovala pochybnost o trvalé provozuschopnosti některého zařízení, záležitost by měla být 
postoupena kompetentní osobě nebo by zařízení mělo být umístěno do karantény nebo vyřazeno.
Uživatelé musí být lékařsky způsobilí pro aktivity ve výšce. Varování, inertní závěs v postroji může způsobit 
vážné zranění nebo smrt. 

FALL CLEARANCE
Požadovaná vůle závisí na typu připojovacího subsystému, umístění ukotvení a charakteristikách prodloužení 
lana. Ujistěte se, že kotevní bod je správně umístěn, abyste omezili riziko a výšku pádu.
Požadovaná minimální vzdálenost pod nohama uživatele, aby nedošlo ke kolizi s konstrukcí nebo zemí při pádu 
z výšky = 3 metry. S hmotností 100 kg je vůle vzdálená 2 metry plus větší vzdálenost 1 metr.
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Lano pro pohlcování energie

Zatahovací svodič pádu

Celokovový postrojový pás

PŘED PÁDEM

PO PÁDU

ODBAVENÍ

POUŽÍVÁNÍ

• Toto zařízení by mělo používat pouze vyškolené a kompetentní osoby. Jinak by uživatel měl být pod přímým 
dohledem vyškolené a kompetentní osoby.

• To je důležité pro bezpečnost, že kotvící zařízení nebo kotevní bod by měly být vždy umístěny a práce 
prováděny takovým způsobem, aby se minimalizovala jak možnost pádu, tak potenciální poklesová 
vzdálenost.

• Klesání houpačky lze minimalizovat tak, že pracujete přímo pod kotvou. Pokles o více než 30° od vertikály 
způsobí houpavý efekt, který by mohl způsobit zranění nebo smrt v důsledku narušení překážky.

• Nenechávejte lano prodlouženo po delší dobu, dokud se zařízení nepoužívá. Umožnění dlouhého 
prodloužení lana může způsobit předčasné oslabení zatahovací pružiny.

• Vždy udržujte lano čisté a bez suchého bláta, cementu atd. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k 
předčasnému zablokování a převrácení.

• Je nezbytné vyhnout se kontaktu s chemikáliemi, které by mohly ovlivnit výkon zařízení. Patří sem všechny 
kyseliny a silné žíravé látky. Zařízení by mělo být vyřazeno z provozu, pokud dojde ke kontaktu nebo je jen 
podežření možnosti kontaktu.

• Pokud dojde k poškození nebo poruchám během provozu nebo v případě okolností, které mohou ohrozit 
bezpečnost: OKAMŽITĚ ZASTAVTE PROBÍHAJÍCÍ PRÁCI. 

UPOZORNĚNÍ NA POUŽITÍ

Zařízení vyžaduje periodickou údržbu, aby bylo zajištěno bezpečné a správné pracovní podmínky.
Prudce zatáhněte za lano, abyste před každým použitím zkontrolovali uzamykání. Zajistěte správné hladké 
vytažení
Nepoužívejte osobní záchytné zařízení, kde by překážky mohly zpomalit uživatele a zabránit zablokování 
mechanismu zařízení.
Pokud dojde k pádu, přístroj se uzamkne a zastaví pád. Jakékoli zařízení, které je vystaveno silám, které jsou 
zatíženy pádem nebo které vykazují škodu odpovídající vlivu síly zastavení pádu, musí být okamžitě odstraněny 
z provozu.

INSTALACE A PROVOZ
Uživatel musí číst a postupovat podle pokynů výrobce pro každou součást nebo část celého systému. Tyto 
pokyny musí být poskytnuty uživateli a instalaci tohoto zařízení. Uživatel a instalátor tohoto zařízení musí před 
použitím nebo instalací přečíst a pochopit tyto pokyny. Dodržujte pokyny výrobce pro bezpečnostní vybavení 
používané v tomto systému.
Toto zařízení je určeno k instalaci a používání osobami, které byly vyškoleny v jeho správné aplikaci a použití.
Kotvící body by měly být pokud možno přímo nad uživatelem. Klouby klesají, když kotevní bod není přímo nad 
místem, kde dochází k pádu.
Nepoužívejte ve svislé poloze více než 30°. Síla zasažení předmětu v klesajícím pádu může způsobit vážné 
zranění nebo smrt.
Zvažte nebezpečí spojené s připojením a odpojováním od systému. Zajistěte, aby byly v bodech připojení a 
odpojení k dispozici dostatečné kotevní body, přistávací plošiny nebo jiné prostředky, aby se zajistily bezpečné 
přechody do a ze systému.
Nejslabší částí většiny konektorů je brána a zabránění zatížení. Konektory musí být volně pohyblivé bez rušení; 
jakékoliv omezení, zatížení přes okraj nebo vnější tlak snižuje jeho pevnost.
Při práci s pojistkou proti pádu se pracovník může pohybovat v doporučených pracovních oblastech při 
normálních rychlostech. Lano by se mělo pohybovat hladce a zatahovat bez omezení.

POZOR:
Všechna zařízení, která doporučuje společnost PORTWEST, by měla být použita jako součást kompletních 
systémů ochrany před pádem. Kupující nebo uživatel, který se rozhodl ignorovat toto varování, je výhradně 
zodpovědný za bezpečnost celého systému. Zaměstnavatel a zaměstnanec si uvědomují, že všechny 
komponenty systémů ochrany před pádem jsou před použitím kompatibilní.

KOTEVNÍ BOD
Místo ukotvení musí být pečlivě vybráno, aby se snížila možná houpačka při nárazu a aby nedošlo k úderu 
předmětu během pádu.
Kotevní bod systému by měl být umístěn před umístěním uživatele a měl by splňovat požadavky standardu EN 
795 (minimální pevnost 12 kN).
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