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OLVASSA EL FIGYELMESEN HASZNÁLAT ELŐTT
Ez az ideiglenes vízszintes kikötő heveder megfelel az (EU 2016/425) EN795:2012 rendelet
követelményeinek - C típus - Magasból való lezuhanás elleni védelem. Kikötőeszközök.
EN362:2004 /B - Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Csatlakozók
FIGYELEM: Használat előtt olvassa el az utasításokat.
A használó maximális súlya, 100 kg (220 font), a kiegészítőkkel együtt. Legfeljebb 2 használó.
Kerülje az érintkezést éles vagy durva felületekkel és élekkel, amelyek elvághatják vagy
megrongálhatják az alkatrészeket. Csak kompatibilis és biztonságos kapcsolatokat hozzon létre.
EN-kompatibilis berendezésekkel történő felhasználáshoz, a magasból való lezuhanás elleni
védelem részeként. Ha zuhanás következik be, akkor távolítsa el a rendszerből.
NE TÁVOLÍTSA EL A CÍMKÉT - D1:
A címkék magyarázata A rögzítési pontnak legalább a következő ellenállásnak kell
megfelelnie: > 10 KN. A terméket -30 °C és 50 °C közötti hőmérsékleten használja. A maximális
dőlésszögnek 15 °-nak kell lennie
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Az EN795:2012 C szabványnak megfelelő ideiglenes rögzítőberendezés
A Portwest nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett balesetért, amely a
használati útmutatóban előírt felhasználástól eltérő felhasználásból származik, ne használja
ezt a eszközt a határain túl!
Ez az FP01 20M Portwest vízszintes kikötő heveder egy ideiglenes és szállítható eszköz, amely
megfelel az EN795:2012 C típusnak.
Ezt a eszközt egyszerre két ember is használhatja. A Portwest tanúsítja, hogy ezt a C típusú
rögzítőelemet az EN 795:2012 szabvány szerint tesztelték.
Ezt a vízszintes kikötő hevedert úgy fejlesztették ki, hogy garantálják a felhasználók biztonságát
minden olyan helyen, ahol a zuhanás veszélye áll fenn.
A felhasználó biztonsága a berendezés állandó hatékonyságától és a használati utasításának
jó megértésétől függ.
A termékjelölés olvashatóságát rendszeresen ellenőrizni kell.
FONTOS:
Ha nincs rögzítési pont, akkor a mentőkötél villás típusú végei lehetővé teszik a szerkezethez
történő rögzítést. Az ilyen típusú telepítésnél a mentőkötél hevedereket nem szabad éles
szélekre felszerelni, és megfelelően védeni kell őket.
A végeken használt csatlakozóknak (EN362) acélból kell készülniük, és soha nem szabad
érintkezniük a szerkezettel (tiszta feszültség a 2 heveder között).
Csatlakoztassa a végeket a fentiek szerint, ügyelve arra, hogy a hevederek ne csavarodjanak
össze. A kikötő hevedert vízszintesen kell elhelyezni, legfeljebb 15 ° lejtőn.
A feszesség elérése érdekében:
Manuálisan húzza meg a heveder végét, gördítse fel a tekercs belsejébe, feszítse meg a
hevedert, engedje el a feszítő visszacsapó fékét az orsó markolatának elengedése érdekében, működtesse a tekercset, ügyelve arra, hogy a heveder legalább két fordulatát átfedje.
Miután a feszítés befejeződött, cserélje ki a visszatérésgátlót, ez a művelet blokkolja az orsót.
Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy az orsó zárva van-e.
LESZERELÉS:
A mentőkötél szétszereléséhez engedje le a feszítő visszacsapó fékjét, hogy elengedje az orsót.
Húzza meg a feszített kábelt az övből, hogy megkapaszkodjon, és húzza ki mindkét végét.
Helyesen helyezze el a hevedereket az erre a célra szolgáló bőröndbe. Biztonsági okokból minden lehetséges használat előtt győződjön meg arról, hogy egyetlen akadály sem áll szemben a
legörgetéskor a rendszernek, a rögzítési ponttal összekapcsolásra.
Ellenőrizze, hogy a beépítés korlátozza-e az inga mozgását esés esetén, és hogy a munkát oly
módon végezzék, hogy korlátozza az esés kockázatát és az esési magasságot.
Ezt a felszerelést csak képzett, hozzáértő és jó egészségű személyek használhatják, vagy képzett
és hozzáértő személy felügyelete alatt használhatják.
TELEPÍTÉS:
A felszerelés előtt figyelembe kell venni a kikötő heveder lehajlását (F) esés esetén.

Figyelem ez csak példa. Kérjük,
ellenőrizze a termék címkéjét a
részletekért
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2. eset: Nincs rögzítési pont. Ha lehetséges, a telepítés típusának kell prioritást élveznie.
A csatlakozáshoz használjon acél csatlakozókat (EN362).
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Csatlakozó megfelel az EN 362 szabványnak.
A KARBANTARTÓ CSATLAKOZTATÁSAKOR ELLENŐRIZZE, HOGY A RETESZELŐ RENDSZER MEGFELELŐ
POZICIÓBAN VAN-E..
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Intézkedés 2
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A kapu
Engedje el, és a kapu
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HASZNÁLATI ELLENŐRZÉSI ÚTMUTATÓ
• A hevedereket és / vagy a kötélzetet és / vagy kábeleket összekötő kötélzetet használó
Portwest-felhasználóknak minden használat előtt ellenőrzést kell végezniük:
• A hevederszalag és / vagy a kötél ellenőrzése: vágások, törések és repedések, kopás, vékonyodás, hőkárosodás, penész és festék, a kémiai anyagok és az UV-sugárzás jelei, amelyet a szalag
elszíneződése, lágyulása vagy megszilárdulása mutat.
• Az öltésminták ellenőrzése: l szakadás vagy kopás öltéseknél l laza varratok, szakaszok és
hurkok, kiálló cérna
• Ellenőrizze a fém rögzítőelemeket: rozsda és gödrök, repedések, torzulások / deformációk,
túlzott kopás szempontjából. Ellenőrizze a csatlakozók rozsda és gödrök, repedések,
deformáció / torzulás, túlzott kopás szempontjából
Ellenőrizze, hogy szabadon és helyesen működik-e a kapu
• A kötélzeten lévő háromszög csatlakozás csavaros csatlakozásainak ellenőrzése: rozsda
és mélyedés, repedések, deformáció / alakváltozás, túlzott kopás, biztonságos és szoros
csatlakozás szempontjából
• Ellenőrizze a műanyag elsődleges vagy másodlagos alkatrészeket: Helyes elhelyezés,
repedések, deformáció / alakváltozás, túlzott kopás.
• A hevedereket nem szabad javítani vagy módosítani. A további használat elkerülése érdekében
meg kell semmisíteni a terméket.
FONTOS: azonnal hagyja abba az eszköz használatát, ha a fentiek közül bármelyik jelenséget észleli.
RÉSZLETES RÖGZÍTETT ELLENŐRZÉSEK
• A részletes regisztrált ellenőrzéseket: képzett illetékes személynek kell elvégeznie a
berendezés biztonságának és integritásának biztosítása érdekében;
• Ezeket a felhasználói kézikönyv karbantartási naplójában kell rögzíteni; R1
• Rendszeres ellenőrzések. A részletes regisztrált ellenőrzések gyakoriságát figyelembe kell
venni a kockázatértékelésben, figyelembe véve a jogszabályokat, a berendezés típusát, a
használat gyakoriságát és a környezeti feltételeket, amelyek felgyorsíthatják az elhasználódást
és a fizikai károkat. . Ellenőrizni kell a termék címkézésének jogszerűségét.
FONTOS: 12 HAVONTA FELÜLVIZSGÁLATOT KELL ELVÉGEZNI
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
Ügyeljen arra, hogy ezt a eszközt tiszta, száraz és jól szellőző környezetben tárolja, és ügyeljen
arra, hogy ne legyen feszültség vagy terhelés alatt. Ne érintkezzen közvetlen napsugárzással,
és kerülje a termék káros vegyi anyagoknak (folyadék vagy füst) való kitettségét. A szerves
anyagok és a sós víz különösen maró hatásúak a fém alkatrészekre.. Ha az eszköz nedvessé
válik, akár használat közben, akár tisztítás miatt, akkor hagyja, hogy az természetesen módon
megszáradjon és távol kell tartani a szélsőséges hőmérsékletektől (-15 ° C alatt és + 50 ° C
felett). A felszerelést biztonságosan csomagolják a saját dobozába, hogy elkerüljék az esetleges
sérüléseket a szállítás során.
Tisztítsa meg a terméket a következő eljárás alapján:
Csak meleg víz használata / Csak enyhe tisztítószer használata / Csak szivacs vagy puha nylon
kefe használata / Friss tiszta víz használata a tisztítószer öblítéséhez a kötélzetről / Tegye le az
eszközt, hogy teljesen megszáradjon Hagyja, hogy a berendezés a következő használat előtt
alaposan kiszáradjon / Ügyeljen arra, hogy NEM használják a következő tisztítási módszereket:
/ Víz 40 ° C felett / Fehérítő / Bármilyen erős tisztítószer, amely nem alkalmas az emberi bőrrel
való érintkezésre /súrolószerek / nagynyomású mosás vagy egyéb nagy energiájú mosás /
radiátorok vagy más közvetlen hőforrások / Gondoskodjon arról, hogy a tisztítás után alapos
szemrevételezéssel és tapintással megvizsgálják az eszközt, mielőtt az újra használnák.
HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK A terméket semmilyen más felhasználásra nem szánják. Ha nem
Az alábbi táblázat példaként szolgál:
biztos valamely eszköz biztonságos használatában, kérjen tanácsot egy megfelelően képzett és
hozzáértő személytől, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a fenti címen.
A TELEPÍTETT KIKÖTŐ HEVEDER HOSSZA
MUTATÓ
AZ FELSZERELÉS ÉLETTARTAMA A termék lehetséges élettartama a következő: a műanyag
5
1.20
és textiltermékek gyártásának dátumától számítva legfeljebb 10 év. A fémtermékek esetében
10
2.10
határozatlan időre szól. A termék lehetséges élettartama a következő: a műanyag és
20
4.00
textiltermékek gyártásának dátumától számítva legfeljebb 10 év. A fémtermékek esetében
Kérjük, vegye figyelembe a használt zuhanásgátló rendszer esési távolságát. A hasznos távolság határozatlan időre szól.
a mentőkötél zsugorodásának + a zuhanásgátló rendszer holtjátékának összege.
JAVÍTÁS Ezt a berendezést nem szabad módosítani vagy javítani, csak a PORTWEST által
RÖGZÍTÉSI PONT
felhatalmazott személy teheti meg.
Ha lehetséges, használjon szerkezeti pontokat (megfelel az EN 795 szabványnak), vagyis az elemeket tartósan rögzítsék a szerkezethez. Szerelje be a rögzítési pontot úgy, hogy: a függőleges Minden EK megfelelőségi nyilatkozat letölthető a következő linken:
tengelyen legyen a munkafelülettel szemben (maximális szög ± 30°)
www.portwest.com/declarations
Teljesen alkalmas a felszerelés rögzítésére. Nincsenek éles szélek.
1. eset: vannak rögzítési pontok (EN 795:2012 C típus)

JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA
A szállítónak kell kitöltenie1.
1.
2.
3.
4.

Gyártó logója::
Cikkszám:
Termék neve / A termék leírása
CE jelölés és notifikáló szervezet:
Az ellenőrzési fázist a
5. Európai szabványszám
6. Anyaga:
7. A gyártó adatai:
8. Vigyázat, olvassa el az utasításokat
9. Sorozatszám: A nyomon követhetőség eszközei
10. Gyártási év:
11. Gyártási szám: A nyomon követhetőség eszközei

A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEK SZEMREVÉTELEZÉSES ELLENŐRZÉSE
Használó neve:

Gyártó:

Cikkszám:

Cím:

Sorozatszám: (Gyártási szám:)

Egyedi azonosító: (az Ön
jelölése)

Gyártási év:

Megjegyzések:

Első használat dátuma:

Beszerzés dátuma:

A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEK SZEMREVÉTELEZÉSES ELLENŐRZÉSE
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A heveder vagy a huzal állapota (vágások, kopás, égési sérülések, egyéb sérülések, kémiai szennyeződés, csomó, madárketrec jelenség)
A teherhordó varrás állapota (vágás, kopás, szakadás vagy kiálló szálak)
Fém eszközök állapota (deformáció, sérülés, repedés, kopás, korrózió)
A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEK SZEMREVÉTELEZÉSES ELLENŐRZÉSE
A csatlakozók állapota (repedések, jelek, kopás, deformáció, korrózió)
A csatlakozó horogjának vagy orrának állapota (repedések, sérülések, kopás, deformáció, korrózió)
A kapu csatlakozó, szegecs, reteszelő hüvely állapota (sérülések, deformáció, repedések, kopás, korrózió)
MŰKÖDÉSI ELLENŐRZÉS
Ellenőrizze a csatlakozó kapujának megfelelő működését (előbb tisztítsa meg és kenje meg)
A kapu és a horog helyes használata
A visszanyomó rugó hatékonysága és a csatlakozó kapu mozgása
A reteszelő rendszer működése
C: MEGJEGYZÉS (LÁSD LENT) / G: JÓ ÁLLAPOTÚ / TM: VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES / TR: JAVÍTÁSRA SZORUL / R: ELUTASÍTÁS
Megjegyzések: (ha szükséges folytassa a túloldalon)

Eredmény (pipa)
Ez a termék alkalmas arra, hogy üzemben maradjon (MEGFELELT)

Ez a termék alkalmatlan a használatra (NEM FELELT MEG)

A bevizsgálás dátuma:

A következő ellenőrzés
időpontja:

A felülvizsgáló: (név)

Nevében: (cég)

Aláírás:
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