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Κατασκευαστής:Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland
Όλες οι δηλώσεις συμμόρφωσης για τα προϊόντα Portwest είναι διαθέσιμες στη 
διεύθυνση www.portwest.com/declarations

Η εξέταση τύπου ΕΚ του κοινοποιημένου οργανισμού που εμπλέκεται στο στάδιο του 
σχεδιασμού και στη φάση ελέγχου παραγωγής διενεργείται από: 
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

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ / EN362
Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συστήματα προσωπικής προστασίας από πτώσεις, όπως 
προσωπική ανακοπή πτώσης, συγκράτηση, θέση εργασίας, ανάρτηση ή σύστημα διάσωσης. Ο χρήστης πρέπει να 
διαβάσει και να κατανοήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή για κάθε στοιχείο ή μέρος του πλήρους συστήματος. Οι 
σύνδεσμοι αυτοί έχουν σχεδιαστεί για χρήση μόνο όπως καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης κάθε προϊόντος.

CARABINER:

ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ   D2
Ο επιμήκης σχήματος καραμπίνερ έχει υψηλή ένταση κύριου άξονα. Η αντοχή ενός συνδετήρα καθορίζεται 
εφαρμόζοντας μία προς τα έξω δύναμη κατά μήκος του (τον κύριο άξονα) χρησιμοποιώντας δύο στρογγυλές 
μεταλλικές ράβδους.
Δράση 1  Περιστρέφοντας την πύλη 90 μοίρες.
Δράση 2 Πατώντας την πύλη προς τα μέσα για να ανοίξετε την πόρτα.
Δράση 3 Η απελευθέρωση και η πόρτα θα κλείσουν με αυτόματη ασφάλιση.
Η κατηγορία Β σημαίνει Βασική υποδοχή
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΌΜΕΝΌΣ ΓΆΝΤΖΌΣ:
Ένας δείκτης φορτίου βρίσκεται στο περιστρεφόμενο άγκιστρο. Το περιστρεφόμενο μάτι θα επιμηκυνθεί και θα 
εκθέσει μια κόκκινη περιοχή όταν υποβληθεί σε δυνάμεις διακοπής της πτώσης όπως φαίνεται.

Αγκιστρο 

Άνοιγμα πύλης:

Πλάκα κλειδώματοςΆνοιγμα πύλης: 6MM

Υλικό: Χάλυβας 

Φόρτωση:20kN

κατηγορία:EN362:2004/T

Αγκιστρο

Άνοιγμα πύλης:
Πλάκα κλειδώματος

Άνοιγμα πύλης: 8MM

Υλικό: Χάλυβας 

Φόρτωση: 20KN

κατηγορία  EN362:2004/

T Κατηγορία

Ένας δείκτης φορτίου 
βρίσκεται στο 
περιστρεφόμενο 
άγκιστρο. Το 
περιστρεφόμενο 
μάτι θα επιμηκυνθεί 
και θα εκθέσει μια 
κόκκινη περιοχή όταν 
υποβληθεί σε δυνάμεις 
διακοπής της πτώσης 
όπως φαίνεται.

Κλάση Τ σημαίνει: Σύνδεσμος τερματισμού`

ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΆ
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, 
ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ.
Δράση 1: Για να συνδέσετε το άγκιστρο ασφάλισης στο σημείο σύνδεσης, πιέστε το μηχανισμό μανδάλωσης στην 
πίσω πλευρά με το δάκτυλό σας και πιέστε την πόρτα με τον αντίχειρα.
Δράση 2: Όταν τοποθετείται γύρω από ένα σημείο σύνδεσης, αφήστε την πόρτα να κλείσει κλείνοντας αυτόματα.
Δράση 3: Επιθεωρήστε την εγκατάσταση. Το άγκιστρο θα πρέπει να περικλείει εντελώς το σημείο σύνδεσης και 
να κλείνει καλά και να ασφαλίζεται. Ελέγχετε πάντα!
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:
Ο σύνδεσμος πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται με την πόρτα κλειστή και κλειδωμένη. η ισχύς του μειώνεται 
σημαντικά εάν η πύλη είναι ανοιχτή.
Ανοίξτε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι κλείνει αυτόματα μόλις απελευθερωθεί. Συστηματικά επαληθεύστε ότι η 
πόρτα είναι πλήρως κλειστή και κλειδωμένη πατώντας την με το χέρι σας.
Όταν είναι κλειστός, ο σύνδεσμος έχει τη μεγαλύτερη δύναμη κατά μήκος του μακριού άξονα. Η φόρτωση σε 
οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση μειώνει τη δύναμή της.
Ο σύνδεσμος πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα και χωρίς παρεμβολές. οποιοσδήποτε περιορισμός ή 
εξωτερική πίεση είναι επικίνδυνος.
Οι αλλοιώσεις ή κακή χρήση αυτού του προϊόντος ή η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε τον εξοπλισμό εάν παρουσιάζει κάποια ένδειξη μειωμένης αντοχής ή δυσλειτουργίας. 
Καταστρέψτε τον αποσυρμένο εξοπλισμό για να αποφύγετε την περαιτέρω χρήση του.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΆΙ ΆΠΌΘΗΚΕΥΣΗ
Ο εξοπλισμός πρέπει να αποθηκεύεται και να συντηρείται σωστά και πρέπει να μπορεί να ανιχνεύεται στον 
κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο του. Η καλή συντήρηση και η κατάλληλη αποθήκευση του ΜΑΠ σας θα 
παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας, ενώ θα εγγυάται την ασφάλειά σας. Η μη συμμόρφωση με τις 
οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση και τη συντήρηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να μεταβάλει την καλή 
λειτουργία αυτών των προϊόντων. Οι συνέπειες της μη τήρησης αυτών των οδηγιών μπορεί να είναι σοβαρές 
και σοβαρές. 
ΖΩΗ ΥΠΗΡΕΣΙΆΣ
Η διάρκεια ζωής είναι δύσκολο να προβλεφθεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες χρήσης. Εξαρτάται από 
την ένταση και τη συχνότητα χρήσης, καθώς και από το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται το προϊόν. Για να 
παρατείνετε τη διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος, φροντίστε να το μεταφέρετε και να το χρησιμοποιήσετε. 
Αποφύγετε τις επιπτώσεις και τρίψτε τις λειαντικές επιφάνειες ή τις αιχμηρές άκρες κλπ.
Αυτά τα προϊόντα επιδεινώνονται αργά με την ηλικία ανεξάρτητα από τη χρήση και αυτή η γήρανση επιταχύνεται 
από βαριά και δυναμικά φορτία.
Ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες θα επιταχύνουν σημαντικά τη φθορά: αλάτι, άμμο, χιόνι, πάγο, υγρασία, 
χημικά κ.λπ. (δεν είναι εξαντλητικός).
Ένα προϊόν πρέπει να αποσυρθεί όταν:
• Έχει υποστεί μεγάλη πτώση (ή φορτίο).
• Δεν επιτυγχάνει έλεγχο.
• Προϊόν που παρουσιάζει υπερβολική φθορά και φθορά.
• Έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την αξιοπιστία του.
• Δεν γνωρίζετε το πλήρες ιστορικό χρήσης του.
• Όταν καταστεί παρωχημένη λόγω αλλαγών στη νομοθεσία, τα πρότυπα, την τεχνική ή το ασυμβίβαστο με 

άλλο εξοπλισμό κλπ. 

ΦΡΌΝΤΙΔΆ
Το προϊόν αυτό πρέπει να προστατεύεται ανά πάσα στιγμή από ακραίες θερμοκρασίες, μηχανικές δυνάμεις, 
χημικές ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα και ακτινοβολία UV. Αυτοί οι εξοπλισμοί δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση, 
αλλά συνιστάται:
Για να διατηρήσετε την ανιχνευσιμότητα του προϊόντος, μην αφαιρέσετε τυχόν σημάνσεις ή ετικέτες. Πρέπει να 
ελέγξετε για να βεβαιωθείτε ότι οι επισημάνσεις του προϊόντος παραμένουν ευανάγνωστες καθ ‘όλη τη διάρκεια 
ζωής του προϊόντος.
Η υπερβολική συσσώρευση βρωμιάς, βαφής κ.λπ. μπορεί να αποτρέψει τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και, 
σε σοβαρές περιπτώσεις, να υποβαθμίσει το προϊόν σε σημείο που αποδυναμώνει και πρέπει να απομακρυνθεί 
από τη λειτουργία.

Μην αφήνετε τη συσκευή έξω στην κακοκαιρία.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση του προϊόντος σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία 
σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. 
ΚΆΘΆΡΙΣΜΌΣ & ΆΠΌΛΥΜΆΝΣΗ 
Οι μολυσματικές ουσίες όπως η λάσπη, η άμμος, το χρώμα, ο πάγος, το βρώμικο νερό κ.λπ. μπορεί να εμποδίσουν 
τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε και στεγνώστε το προϊόν.
Καθαρίστε περιοδικά το εξωτερικό των συσκευών αυτών με ένα μαλακό υγρό πανί χωρίς τη χρήση διαλυτών, 
οξέων ή αλκαλικών διαλυμάτων.
Σκουπίστε όλη την ακαθαρσία, τη λάσπη, τη σκόνη κλπ. Με ένα υγρό σφουγγάρι. Γεμίστε με καθαρό νερό και 
στεγνώστε εντελώς με ένα καθαρό πανί.
Μη λιπαίνετε εξαρτήματα στη συσκευή.
Τα μεταλλικά μέρη πρέπει να σκουπιστούν με ένα πανί εμποτισμένο με λάδι πρόληψης σκουριάς.
Μην το βυθίζετε στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό που θα μπορούσε να μεταβάλει τη δύναμη του κορδονιού 
ή το μηχανισμό λειτουργίας του συγκρατητήρα πτώσης.
ΠΕΡΙΌΔΙΚΗ ΕΞΕΤΆΣΗ - 
Εκτός από την επιθεώρηση πριν από κάθε χρήση, τουλάχιστον κάθε 12 μήνες, μια αυστηρή εξέταση του 
βοηθήματος πρέπει να διεξάγεται από αρμόδιο επιθεωρητή. Αυτή η συχνότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη 
συχνότητα και την ένταση της χρήσης. Η διεξαγωγή περιοδικής εξέτασης σε τακτική βάση είναι απαραίτητη για 
τη διασφάλιση της συνεχούς απόδοσης και ανθεκτικότητας της συσκευής, από την οποία εξαρτάται η ασφάλεια 
του χρήστη. Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα σχετίζονται με το “ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” που παρέχεται με κάθε 
συσκευή και που πρέπει να συνοδεύει τη συσκευή.
Καταγράψτε τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων με τα ακόλουθα στοιχεία: τύπος & μοντέλο εξοπλισμού, 
εμπορική επωνυμία, αύξων αριθμός, στοιχεία επικοινωνίας με τον κατασκευαστή, έτος κατασκευής, ημερομηνία 
αγοράς, ημερομηνία πρώτης χρήσης, ημερομηνία επόμενης περιοδικής επιθεώρησης, προβλήματα, σχόλια, και 
υπογραφή του επιθεωρητή.
ΕΠΌΜΕΝΆ ΣΤΆΔΙΆ ΕΞΕΤΆΣΗΣ 
Επιθεωρήστε ολόκληρη τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων συνδετήρων, συνδετήρων, περιβλήματος κλπ. 
Επιθεωρήστε ολόκληρο τον εξοπλισμό για ζημιά, διάβρωση ή σκουριά. Ψάξτε για ρωγμές, στροφές ή φθορά που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δύναμη και τη λειτουργία του συστήματος.
• Επιθεωρήστε το περίβλημα για παραμόρφωση. ρωγμές · ή άλλες ζημιές.
• Τα περιβλήματα του κυρίως σώματος ταιριάζουν ομοιόμορφα και ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ των 

τμημάτων.
• Επιθεωρήστε τον απαγωγό πτώσης για χαλαρά μπουλόνια και λυγισμένα ή κατεστραμμένα μέρη.
• Ελέγξτε για επαφή με οξέα ή άλλα χημικά.
• Τραβήξτε το συνολικό μήκος του κορδονιού για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.
• Οποιοδήποτε εξάρτημα με κοπή ή σημαντική τριβή θα πρέπει να καταργηθεί.
• Επιθεωρήστε το πλέγμα:
• Οι ιμάντες πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από κόμπους, υπερβολική ρύπανση, βαριά συσσώρευση χρωμάτων 

και χρώση με σκουριά.
• Όλα τα πλέγματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από φθαρμένες, τεμαχισμένες ή σπασμένες ίνες. Ελέγξτε για 

δάκρυα, εκδορές, μούχλα, εγκαύματα, αποχρωματισμό κλπ.
• Αναζητήστε περικοπές στον ιμάντα, φθορά και ζημιές λόγω χρήσης, θέρμανση και επαφή με χημικά προϊόντα 

κ.λπ .. Προσέξτε ιδιαίτερα για να ελέγξετε για τα κομμένα νήματα και χαλαρά ή σπασμένα ραφή.
• Ελέγξτε τις ραφές για τραβηγμένες ή κομμένες ραφές. Οι σπασμένες ραφές μπορεί να είναι ένδειξη ότι το 

στοιχείο απορρόφησης ενέργειας έχει φορτωθεί με κρούση και πρέπει να αφαιρεθεί από τη λειτουργία.
• Η κατάσταση του συρματόσχοινου (όταν κάνετε αυτόν τον έλεγχο, φοράτε πάντα γάντια για να αποφύγετε την 

πιθανότητα τραυματισμού από σπασμένα σύρματα):
• Ελέγξτε τραβώντας ολόκληρο το μήκος του κορδονιού προς τα έξω και επιτρέποντας την αργή ανάσυρσή του 

εξ ολοκλήρου προστατευμένο χέρι. Μην αφήνετε το κορδόνι να αποσύρεται ανεξέλεγκτα. Κάτι τέτοιο μπορεί 
να προκαλέσει βλάβη στο κορδόνι ή στο ελατήριο επαναφοράς.

• Επιθεωρήστε το συρματόσχοινο για κοψίματα, κρούσεις, εγκαύματα, σπασμένα σύρματα ή κλώσματα, χημικές 
βλάβες και σοβαρή τριβή.

• Οι πυροκροτητές από σχισμές ή παραμορφωμένα σύρματα μπορεί να υποδεικνύουν ότι το κορδόνι έχει 
φορτωθεί με κρούση και πρέπει να αφαιρεθεί από το σέρβις.

• Έλεγχος μεταλλικών εξαρτημάτων:
• Το υλικό δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένο, σπασμένο, παραμορφωμένο ή να έχει αιχμηρές άκρες, ρωγμές, 

ρωγμές, φθαρμένα μέρη ή διάβρωση.
• Για τα επιμεταλλωμένα εξαρτήματα, ελέγξτε για υποβάθμιση της προστασίας και για σημάδια διάβρωσης.
• Ελέγξτε το σύστημα ασφάλισης των συνδέσμων, βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο επιστροφής λειτουργεί σωστά 

και ότι δεν υπάρχει πλάγια κίνηση στο μάνδαλο στην κλειστή θέση. Ανοίξτε και αφήστε την πόρτα για να 
επιβεβαιώσετε ότι κλείνει και κλειδώνει σωστά.

• Η πύλη δεν πρέπει να εμποδίζεται από ξένα αντικείμενα. Οι μολυσματικές ουσίες όπως η λάσπη, η άμμος, το 
χρώμα, ο πάγος, το βρώμικο νερό κ.λπ. μπορούν να εμποδίσουν το σύστημα ασφάλισης να λειτουργήσει.

• Επιθεωρήστε τη λειτουργία κλειδώματος:
• Βεβαιωθείτε ότι το κορδόνι τραβιέται προς τα έξω και ανασύρεται πλήρως χωρίς δισταγμό ή χαλάρωση στη 

γραμμή.
• Τραβήξτε το κορδόνι αρκετά γρήγορα για να κλειδώσετε το σύστημα. Επαναλάβετε τη λειτουργία 3-5 φορές 

για να εξασφαλίσετε ικανοποιητική λειτουργία.
ΣΗΜΆΝΣΗ

D1     ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

1. Ο συσπειρωτήρας λειτουργεί δυναμικά τραβώντας το κορδόνι. Το κορδόνι πρέπει να μπλοκάρει και να  
 σταματάει να τραβιέται έξω. Αφού απελευθερώσετε το κορδόνι, ο συσπειρωτήρας θα πρέπει να τραβήξει το  
 κορδόνι.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο μια πλήρη ζώνη ασφαλείας σύμφωνη με το EN361. Βεβαιώνεστε πάντοτε ότι μόνο το  
 άνω ραχιαίο δακτύλιο D που φέρει το κεφάλαιο “A” στην πλήρη πλεξούδα αμαξώματος θα χρησιμοποιηθεί σε  
 ένα εξάρτημα συγκράτησης πτώσης.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ένα σταθερό σημείο αγκύρωσης που συμμορφώνεται με το  
 πρότυπο EN795 που μπορεί να αντέξει μέχρι και 12 kN δύναμη έλξης.
4. Μην παραβιάζετε τη συσκευή  Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας.
5. Συνιστώμενη θερμοκρασία εργασίας -30 ° C έως 50 ° C
6. Αυτό το προϊόν είναι ικανό να συλλάβει πλήρως την πτώση ενός ατόμου με βάρους 100 KG bioby   
 συμπεριλαμβανομένου του ιματισμού και των εργαλείων)
7. Τραβήξτε το κορδόνι κάθετα και ελέγξτε τη λειτουργία αποσύρσεως και κλειδώματος του καλωδίου / ιμάντα.
8. Δεν μπορεί να σταματήσει ένα βύθισμα (κονιοποιημένα ή λασπώδη προϊόντα)
9. Κατά τη μετακίνηση του εργαζομένου επιτρέπεται η εκτροπή του κορδονιού εργασίας από την κατακόρυφη  
 γραμμή μέχρι 30 °.
10. Το κορδόνι δεν παρουσιάζει κανένα σημάδι φθοράς (δάκρυ, σπάσιμο, σπάσιμο, 
  διάβρωση, αποχρωματισμός κ.λπ.)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΛΗΡΕΣΤΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΕΙΔΌΣ:

D2 ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΆ

Δράση 1
Περιστρέφοντας την πύλη 
90 μοίρες.

Δράση 2
Πατώντας την πύλη προς τα 
μέσα για να ανοίξετε την πόρτα.

Δράση 3
Η απελευθέρωση και η πόρτα 
θα κλείσουν με αυτόματη 
ασφάλιση.

1  2  3

D1

Ο συσπειρωτήρας λειτουργεί δυναμικά 
τραβώντας το κορδόνι. Το κορδόνι πρέπει 
να μπλοκάρει και να σταματάει να τραβιέται 
έξω. Αφού απελευθερώσετε το κορδόνι, 
ο συσπειρωτήρας θα πρέπει να τραβήξει 
το κορδόνι.

Αυτό το προϊόν είναι ικανό να 
συλλάβει πλήρως την πτώση ενός 
ατόμου με βάρους 100 KG bioby 
συμπεριλαμβανομένου του ιματισμού 
και των εργαλείων)

Χρησιμοποιείτε μόνο μια πλήρη ζώνη 
ασφαλείας σύμφωνη με το EN361. 
Βεβαιώνεστε πάντοτε ότι μόνο το άνω 
ραχιαίο δακτύλιο D που φέρει το κεφάλαιο 
“A” στην πλήρη πλεξούδα αμαξώματος 
θα χρησιμοποιηθεί σε ένα εξάρτημα 
συγκράτησης πτώσης.

Τραβήξτε το κορδόνι κάθετα και 
ελέγξτε τη λειτουργία αποσύρσεως 
και κλειδώματος του καλωδίου 
/ ιμάντα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη με ένα σταθερό σημείο 
αγκύρωσης που συμμορφώνεται με το 
πρότυπο EN795 που μπορεί να αντέξει μέχρι 
και 12 kN δύναμη έλξης.

Δεν μπορεί να σταματήσει ένα 
βύθισμα (κονιοποιημένα ή λασπώδη 
προϊόντα)

Μην παραβιάζετε τη συσκευή
Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας.

Κατά τη μετακίνηση του εργαζομένου 
επιτρέπεται η εκτροπή του κορδονιού 
εργασίας από την κατακόρυφη 
γραμμή μέχρι 30 °.

Συνιστώμενη θερμοκρασία εργασίας -30 
° C έως 50 ° C

Το κορδόνι δεν παρουσιάζει 
κανένα σημάδι φθοράς (δάκρυ, 
σπάσιμο, σπάσιμο, διάβρωση, 
αποχρωματισμός κ.λπ.)
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• Υλικό: Χάλυβας
• Φόρτωση: 20kN
• Άνοιγμα πύλης: 20mm
• EN362: 2004 / B

CARABINER:

Συμπληρώστε την παρακάτω ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και κρατήστε αυτήν την εγγραφή για αναφορά.

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:   ΜΟΝΤΕΛΟ & ΤΥΠΟΣ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛ, ΦΑΞ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΖΩΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΣΗ:

ΣΧΟΛΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ:

Άλλες σχετικές πληροφορίες (π.χ. αριθμός ευρωπαϊκού προτύπου):

Άλλα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση μαζί στο σύστημα σταματήματος είναι:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
(ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ 
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας εξετάζεται τουλάχιστον κάθε 12 μήνες από αρμόδιο άτομο.

GR ΌΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ  
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (EU 2016/425)
EN355: 2002, EN360: 2002, EN362:2004, EN795:2012 και EN353-2:2002

ΠΡΌΕΙΔΌΠΌΙΗΣΗ -
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΆΙ ΝΆ ΠΡΆΓΜΆΤΌΠΌΙΗΣΕΤΕ ΠΡΌΣΘΗΚΕΣ Η 
ΤΡΌΠΌΠΌΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.
Αυτό το προϊόν αποτελεί μέρος ενός Προσωπικού Συστήματος Σύλληψης. Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να 
ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή για κάθε στοιχείο ή μέρος του πλήρους συστήματος. Αυτές οι οδηγίες 
πρέπει να παρέχονται στον χρήστη αυτού του εξοπλισμού. Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει 
αυτές τις οδηγίες ή να τους εξηγήσει πριν χρησιμοποιήσουν αυτόν τον εξοπλισμό. Οι οδηγίες του κατασκευαστή 
πρέπει να τηρούνται για τη σωστή χρήση και συντήρηση αυτού του προϊόντος. Οι αλλοιώσεις ή κακή χρήση 
αυτού του προϊόντος ή η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
Το PORTWEST δεν θα αναλάβει ευθύνη για ελαττώματα που οφείλονται σε κατάχρηση, κατάχρηση, τροποποίηση 
ή τροποποίηση προϊόντων ή σε ελαττώματα που οφείλονται σε αδυναμία εγκατάστασης, συντήρησης ή χρήσης 
του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιώσει ότι είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις οδηγίες και εκπαιδεύονται στη 
σωστή φροντίδα και χρήση αυτού του εξοπλισμού. Ο χρήστης πρέπει επίσης να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας, τα όρια εφαρμογής και τις συνέπειες της ακατάλληλης χρήσης αυτού του εξοπλισμού. Εάν έχετε 
ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση, τη φροντίδα ή την καταλληλότητα αυτού του εξοπλισμού για την εφαρμογή σας, 
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή πριν συνεχίσετε.
Κατά τη χρήση αυτού του εξοπλισμού, ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει σχέδιο διάσωσης και διαθέσιμα μέσα 
για την υλοποίησή του και να κοινοποιεί το σχέδιο αυτό σε χρήστες, εξουσιοδοτημένα άτομα και διασώστες. 
Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχει ένα σχέδιο διάσωσης που αντιμετωπίζει τυχόν καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εργασίας και ότι οι χρήστες το 
γνωρίζουν.
Πρέπει να υπάρχει επαρκής κάθισμα κάτω από τον εργαζόμενο για να σταματήσει μια πτώση πριν να χτυπήσει 
το έδαφος ή εμπόδιο κάτω. Η απαιτούμενη κάθαρση εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: ανύψωση της 
αγκύρωσης, σύνδεση του μήκους του υποσυστήματος, απόσταση επιβράδυνσης, απόσταση ελεύθερης πτώσης, 
ύψος εργαζόμενου, κίνηση του στοιχείου πρόσδεσης της πλεξούδας.
Ένα σύστημα σταματήματος πτώσης αποτελείται από τα απεικονιζόμενα μεμονωμένα εξαρτήματα και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μόνο με ελεγμένα και εγκεκριμένα εξαρτήματα. Μην αλλάζετε ή σκόπιμα εσφαλμένα 
χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον 
εξοπλισμό σε συνδυασμό με εξαρτήματα ή υποσυστήματα διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται σε αυτό 
το εγχειρίδιο. Ορισμένοι συνδυασμοί υποσυστήματος και εξαρτημάτων μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία 
αυτού του εξοπλισμού.
ΕΦΆΡΜΌΓΗ, ΣΚΌΠΌΣ ΚΆΙ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΣ -
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση που ο Φορτιστής πέδησης υποστεί φορτίο κλονισμού, ως αποτέλεσμα πτώσης ή οποιουδήποτε 
άλλου ξαφνικού κλονισμού, πρέπει να αφαιρεθεί από το σέρβις.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ποτέ μην συνδέετε περισσότερα από ένα άτομα στον απαγωγό πτώσης.
Συνιστώμενη θερμοκρασία εργασίας = -30 ° C έως 50 ° C.
Η απαίτηση αντοχής αγκύρωσης είναι 12 kN.
Αποφύγετε την επαφή του κορδονιού με αιχμηρές άκρες.
Η συσκευή θα πρέπει να είναι αγκυρωμένη απ ‘ευθείας πάνω από το κεφάλι, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
πτώσης.
Η γωνία κινδύνου swing δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30º
ΠΡΟΣΟΧΗ:,Ποτέ μην επιτρέπετε τη σύνδεση περισσότερων από ένα ατόμων στη διάταξη συγκράτησης πτώσης.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΌ ΌΔΗΓΙΩΝ -
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες σχετικά με τη συντήρηση της συντήρησης μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή / και 
να μεταβάλει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού.
Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένους ή / και αρμόδιους ανθρώπους ή ο χρήστης 
πρέπει να εποπτεύεται από εκπαιδευμένο ή / και ικανό άτομο.
Πριν και μετά τη χρήση, το ύψος των πτώσεων πρέπει να αναμένεται. Ο χρήστης πρέπει πάντα να ελέγχει τον 
ανοιχτό χώρο κάτω από τον εαυτό του για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση με εμπόδια.
Ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται πριν από κάθε χρήση (ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ) και πιο προσεκτικά σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ). Τα αποτελέσματα όλων των λεπτομερών επιθεωρήσεων θα πρέπει να 
καταγράφονται και θα πρέπει επίσης να τηρούνται αρχεία χρήσης και συντήρησης.
Είναι προτιμότερο να εκδίδεται νέος εξοπλισμός σε κάθε χρήστη του ΜΑΠ έτσι ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει 
ολόκληρο το ιστορικό χρήσης του. Εάν είναι απαραίτητο, ο χρήστης πρέπει να επισημάνει το δικό του όνομα 
κάπου στον εξοπλισμό για αναγνώριση. Ο χρήστης έχει επίσης την ευθύνη να διατηρεί καλά το προϊόν.
Μην ανοίγετε τον απαγωγό πτώσης καθώς το ελατήριο είναι υπό τάση. Ο εξοπλισμός με ανασυρόμενο κορδόνι 
κατασκευασμένο από ιμάντες (πολυεστέρα ή νάιλον) πρέπει να αντέχει σε δύναμη τουλάχιστον 15 kN ή να είναι 
κατασκευασμένο από συρματόσχοινο (χάλυβα) να διατηρεί δύναμη τουλάχιστον 12 kN.
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Πριν από κάθε χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, είναι υποχρεωτικό να διενεργηθεί έλεγχος πριν από 
τη χρήση του εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι σε λειτουργική κατάσταση και λειτουργεί σωστά πριν 
χρησιμοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι συστάσεις για τη χρήση του κάθε στοιχείου, όπως αναφέρεται στις 
οδηγίες χρήσης. Συνιστάται ιδιαίτερα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στο σύστημα να προέρχονται από 
τον ίδιο κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του προϊόντος και η συνοχή των επιδόσεων.
Πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε ή να σας εξηγήσουν τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν 
τον εξοπλισμό. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.
Μην χρησιμοποιείτε προσωπικές συσκευές συγκράτησης πτώσης όπου, κατά τη διάρκεια μιας απροσδόκητης 
πτώσης, το σώμα μπορεί να προκαλέσει εμπόδια που θα προκαλέσουν τραυματισμούς ή θα είναι θανατηφόρα 
για τον χρήστη.
Ο έλεγχος πριν από τη χρήση αποτελείται από μια οπτική και απτική εξέταση, η οποία πρέπει να διεξάγεται πριν 
από την πρώτη χρήση κάθε μέρα.
Πριν από κάθε χρήση επιθεωρήστε τον απαγωγό πτώσης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας κλειδώματος 
(τραβήξτε απότομα προς έλεγχο), τη λειτουργία συστολής, την κατάσταση κορδόνι, τη λειτουργία και την 
κατάσταση των συνδετήρων, το περίβλημα και τα συνδετικά στοιχεία, την αναγνωσιμότητα των ετικετών και 
οποιαδήποτε ένδειξη ελαττωμάτων, ζημιών ή ελλείποντα εξαρτήματα.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλες οι ετικέτες και ότι είναι πλήρως ευανάγνωστες.
Επιθεωρήστε τους συνδετήρες αγκύρωσης για ζημιές, διάβρωση και κατάλληλη κατάσταση λειτουργίας.
Ολόκληρη η συσκευή είναι σε άριστη κατάσταση και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εισέλθει ξένα σώματα στο 
περίβλημα. Όλες οι ορατές βίδες συναρμολόγησης και τα πριτσίνια υπάρχουν και σφίγγονται κατάλληλα.
Ο σύνδεσμος στην κορυφή του απαγωγού πτώσης και εξασφαλίζει την ελευθερία κινήσεων. Ελέγξτε για σημεία 
παραμόρφωσης, ρωγμών, εγκαυμάτων ή φθαρμένων εξαρτημάτων και βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος είναι κλειστός.
Επιθεωρήστε τους συνδετήρες πριν από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά, παραμορφώσεις ή 
υπερβολική φθορά ή διάβρωση. Η πύλη και η κλειδαριά πρέπει να λειτουργούν ομαλά, χωρίς καμία δυσκολία. Οι 
πύλες πρέπει να κλείσουν πλήρως και να εμπλακούν στη μύτη του γάντζου.
Εάν υπάρχει, επιθεωρήστε τον απορροφητή ενέργειας για να διαπιστώσετε εάν έχει ενεργοποιηθεί. Δεν πρέπει 
να υπάρχουν ενδείξεις επιμήκυνσης. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του απορροφητήρα ενέργειας είναι ασφαλές 
και δεν έχει σχιστεί ή καταστραφεί.
Βεβαιωθείτε ότι τα κορδόνια εκχυλίζονται ελεύθερα σε όλο το εύρος του. Τραβήξτε απότομα το κορδόνι για να 

ελέγξετε τη μανδάλωση, εξασφαλίστε την σωστή και απαλή σύμπτυξη.
Επιθεωρήστε το κορδόνι για ζημιές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο απαγωγέας πτώσης 
εάν το κορδόνι έχει κάποιο ελάττωμα, δηλαδή σπασμένα ή πεπλατυσμένα κορδόνια κορδονιών, κομμένα ίνες ή 
δεν αποσύρονται σωστά.
Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη συνεχιζόμενη λειτουργικότητα ενός εξοπλισμού, το θέμα πρέπει να 
παραπέμπεται σε ένα αρμόδιο άτομο ή ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται σε καραντίνα ή να απορρίπτεται.
Οι χρήστες πρέπει να είναι κατάλληλοι ιατρικά για δραστηριότητες σε ύψος. Προσοχή, το αδρανές αιώρημα σε 
μια ιμάντα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. 
ΕΚΚΆΘΆΡΙΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ
Η απαιτούμενη κάθαρση εξαρτάται από τον τύπο του υποσυστήματος σύνδεσης, τη θέση αγκύρωσης και τα 
χαρακτηριστικά επιμήκυνσης του κορδονιού. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο αγκύρωσης έχει τοποθετηθεί σωστά, για 
να περιορίσετε τον κίνδυνο και το ύψος της πτώσης.
Η απαραίτητη ελάχιστη απόσταση κάτω από τα πόδια του χρήστη, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση με 
τη δομή ή το έδαφος σε πτώση από ύψος = 3 μέτρα. Με μάζα 100 kg η απόσταση είναι η απόσταση σύλληψης 2 
μέτρα συν επιπλέον απόσταση 1 μέτρο.
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ

ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΣΗ
• Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένα και ικανά άτομα. Διαφορετικά, ο 

χρήστης πρέπει να βρίσκεται υπό την άμεση επίβλεψη ενός εκπαιδευμένου και ικανού προσώπου.
• Αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλεια, ώστε η συσκευή αγκυρώσεως ή το σημείο αγκυρώσεως να 

τοποθετούνται πάντα και η εργασία να εκτελείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται τόσο η 
πιθανότητα πτώσης όσο και η πιθανή απόσταση πτώσης.

• Η πτώση των στροφών μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με το να εργάζεται ακριβώς κάτω από το σημείο 
αγκύρωσης όσο το δυνατόν. Μια πτώση από πάνω από 30 ° από την κάθετη θα παράγει ένα ταλαντευόμενο 
αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο ως αποτέλεσμα να χτυπήσει ένα 
εμπόδιο.

• Μην αφήνετε το κορδόνι εκτεταμένο για μεγάλες χρονικές περιόδους, ενώ η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. 
Εάν αφήσετε το κορδόνι να παραταθεί πλήρως για μεγάλες χρονικές περιόδους, μπορεί να προκληθεί 
πρόωρη εξασθένιση του ελατηρίου ανάσυρσης.

• Διατηρείτε πάντα το κορδόνι καθαρό και απαλλαγμένο από ξηρή λάσπη, τσιμέντο κλπ. Εάν δεν το κάνετε 
αυτό, ενδέχεται να προκληθεί πρόωρη ασφάλιση και επαναφόρτιση.

• Είναι σημαντικό να αποφύγετε την επαφή με οποιαδήποτε χημική ουσία που θα μπορούσε να επηρεάσει την 
απόδοση του εξοπλισμού. Αυτά περιλαμβάνουν όλα τα οξέα και τις ισχυρές καυστικές ουσίες. Ο εξοπλισμός 
πρέπει να αποσυρθεί από το σέρβις αν υπάρχει επαφή ή υπάρχει υποψία.

• Σε περίπτωση βλάβης ή βλάβης κατά τη λειτουργία ή σε περιστάσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 

ΠΡΌΣΌΧΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Ο εξοπλισμός απαιτεί περιοδική συντήρηση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και κατάλληλη κατάσταση 
λειτουργίας.
Τραβήξτε δυνατά στο κορδόνι για να ελέγξετε το κλείδωμα πριν από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει 
σωστή ανάσυρση
Μην χρησιμοποιείτε προσωπικές συσκευές συγκράτησης πτώσης, όπου τα εμπόδια ενδέχεται να επιβραδύνουν 
τον χρήστη και να αποτρέψουν το κλείδωμα του μηχανισμού της συσκευής.
Σε περίπτωση πτώσης, η συσκευή θα κλειδώσει και θα σταματήσει την πτώση. Οποιοσδήποτε εξοπλισμός που 
υπόκειται στις δυνάμεις να σταματήσει μια πτώση ή να παρουσιάσει βλάβη σύμφωνη με την επίδραση των 
δυνάμεων συγκράτησης πτώσης πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως από την υπηρεσία.
ΕΓΚΆΤΆΣΤΆΣΗ ΚΆΙ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΆ
Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή για κάθε στοιχείο ή μέρος 
του πλήρους συστήματος. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να παρέχονται στον χρήστη και τον εγκαταστάτη αυτού του 
εξοπλισμού. Ο χρήστης και ο εγκαταστάτης αυτού του εξοπλισμού πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν 
αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση ή την εγκατάσταση. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον 
εξοπλισμό ασφαλείας που χρησιμοποιείται με αυτό το σύστημα.
Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για εγκατάσταση και χρήση από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί για τη σωστή 
εφαρμογή και χρήση του.
Τα σημεία αγκυροβόλησης θα πρέπει να βρίσκονται στο μέτρο του δυνατού ακριβώς πάνω από τον χρήστη. Οι 
πτώσεις της ταλάντευσης εμφανίζονται όταν το σημείο αγκύρωσης δεν βρίσκεται ακριβώς πάνω από το σημείο 
όπου σημειώνεται πτώση.
Αποφύγετε να εργάζεστε περισσότερο από 30 ° από την κάθετη. Η δύναμη του κτυπήματος ενός αντικειμένου σε 
μια πτώση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
Εξετάστε τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύνδεση και την αποσύνδεση από το σύστημα. Βεβαιωθείτε 
ότι υπάρχουν επαρκή σημεία αγκύρωσης, πλατφόρμες προσγείωσης ή άλλα μέσα στα σημεία σύνδεσης και 
αποσύνδεσης για να επιτρέψετε ασφαλείς μεταβάσεις προς και από το σύστημα.
Το πιο αδύναμο μέρος των περισσότερων συνδέσμων είναι η πύλη και πρέπει να αποφευχθεί η φόρτιση. Οι 
σύνδεσμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι να κινούνται χωρίς παρεμβολές. οποιοσδήποτε περιορισμός, φόρτωση σε 
μια άκρη ή εξωτερική πίεση μειώνει τη δύναμή του.
Ενώ είναι συνδεδεμένο με τον απαγωγό πτώσης, ο εργαζόμενος είναι ελεύθερος να μετακινηθεί σε συνιστώμενες 
περιοχές εργασίας σε κανονικές ταχύτητες. Το κορδόνι πρέπει να εκτείνεται ομαλά και να ανασύρεται χωρίς 
δισταγμό.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Όλος ο εξοπλισμός που συνιστάται από την PORTWEST πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέρος 
ενός πλήρους Συστήματος Προστασίας Προσωπικής Πτώσης. Ο αγοραστής ή ο χρήστης που επιλέγει να αγνοήσει 
αυτή την προειδοποίηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια ολόκληρου του συστήματος. Ο 
εργοδότης και ο υπάλληλος αναγνωρίζουν ότι όλες οι συνιστώσες των Συστημάτων Προστασίας Προσωπικής 
Πτώσης είναι συμβατές μεταξύ τους πριν από τη χρήση.
ΣΗΜΕΙΌ ΆΝΆΚΡΙΣΗΣ Η θέση αγκύρωσης πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά για να μειωθούν οι 
ενδεχόμενοι κίνδυνοι κρούσης και να αποφευχθεί το κτύπημα ενός αντικειμένου κατά τη διάρκεια μιας πτώσης.
Το σημείο αγκύρωσης του συστήματος πρέπει κατά προτίμηση να βρίσκεται πάνω από τη θέση του χρήστη και να 
πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 795 (ελάχιστη αντοχή 12 kN).
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