LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:
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CE tipa pārbaude pilnvarotajai iestādei, kas iesaistīta projektēšanas posmā un ražošanas kontroles
posmā, veic:
CCQS Certification Services Ltd,
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1
Notified Body Number : 2834

HEIGHT SAFETY
FP08

HORIZONTĀLĀ GLĀBŠANAS VIRVE

FP01USP
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EN795:2012 Type C

RAŽOTĀJS : Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland
Visas Portwest izstrādājumu atbilstības deklarācijas ir pieejamas vietnē
www.portwest.com/declarations
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PANTONE : 553CP C 95 M75 Y15 K67

100mm

tikai piemērs. Lai iegūtu pilnu
informāciju, lūdzu, pārbaudiet
produkta marķējumu

1

TEMPORARY

70mm

LV

Tas ir pilnīgi piemērots aprīkojuma stiprinājums ierīcei. Tam nav asu malu.
Pirmā iespēja: ir stiprinājuma punkti (EN 795: 2012 C tips)
Otrā iespēja: nav stiprinājuma punkta. Ja iespējams, prioritātei jābūt instalācijas veidam.
Savienojumam izmantojiet tērauda savienotājus (EN362).
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FP01
HORIZONTAL LIFELINE 3
4
5
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Lūdzu, izlasiet šos norādījumus, pirms lietojat kādu aprīkojumu
Aizpilda lietotājs
Šī horizontālā glābšanas virve atbilst prasībām, kas noteiktas Regulā (EU 2016/425) EN795:
1A. Iegādes datums:
2012 C tips - Personīgais kritiena aizsardzības aprīkojums - stiprinājuma ierīces.
EN795:2012 Type C
2A. Pirmās izmantošanas datums:
FABRIC: POLYESTER
EN362: 2004 / B - Individuālais aizsardzības aprīkojums pret kritieniem no augstuma 3A. Lietotāja vārds:
Serial number:
Batch No.: 11
9
TO BE COMPLETED
savienotājs.
7
BY SUPPLIER
MANUFACTURER:
BRĪDINĀJUMS: pirms lietošanas izlasiet instrukcijas.
Manufacturing date:
10
PORTWEST
8
Maksimālais lietotāja svars, 100 kg (220 lbs), ieskaitot instrumentus vienam lietotājam.
Westport,
Purchasing date:
First Use Date: 3A
1A
Savienotājs, kas atbilst standartam EN 362.
County Mayo,
Maksimāli 2 lietotāji.
Ireland
User Name:
2A
Izvairieties no saskares ar asām vai abrazīvām virsmām un malām, kas var sagriezt vai sabojāt PIEVIENOJOT KARABĪNI, PĀRBAUDIET, KA BLOĶĒŠANAS SISTĒMA IR PAREIZI NOSTIPRINĀTA.
detaļas. Veiciet tikai saderīgus un drošus savienojumus.
Darbība 1
Darbība 2
Darbība3
POR T WE S T FALL PROT EC T ION - S TANDARD L ABEL S
Izmantošanai ar citām EN atbilstošām iekārtām kā daļu no personīgās kritiena apstādināšanas
SAVIENOTĀJS Pagrieziet averi Nospiežot uz iekšu,
Atbrīvo un tiks
PM: PAUL GR APHIC S : JOAN 13.06.19 : UPDAT E ADDRE SS 16.0719 : Change to CE 1105 Change to EN795:2012 Type C Remove “cat III”
sistēmas. Ja iesaistīts kritienā, izņemiet to no ekspluatācijas.
90 grādu leņķī
un tiks atvērts
automātiski aizvērts, pēc GR APHIC S - LO C AT ION: CURREN T:PRODUC T R ANGE:01.FALL PROT EC T ION AR T WORK MA S T ER :S TANDARD L ABEL S:LIFELINE-L S T-1019
NENOŅEMIET MARĶĒJUMU - D1:
tam pieskrūvējiet, lai droši
Marķējumu skaidrojums Stiprināšanas punkta minimālajai pretestībai jābūt:> 10 KN. Izmantot
nofiksētos
izstrādājumu no -30 ° C līdz 50 ° C. Maksimālajam slīpuma leņķim jābūt 15 °

2834

MARĶĒJUMU IZSKAIDROJUMS
Aizpilda Piegādātājs1.

1.
2.
3.
4.

Ražotāja logotips::
Produkta kods:
produkta nosaukums / Produkta apraksts
CE marķējums un pilnvarotā iestāde:
Kontroles fāze, ko veic
5. Eiropas standarta numurs
6. Audums:
7. Ražotāja informācija:
8. Uzmanību, Izlasiet instrukciju
9. Sērijas numurs: Izsekojamības līdzekļi
10. Izgatavošanas datums
11. Sērijas Nr.:
Izsekojamības līdzekļi

DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU VIZUĀLA PĀRBAUDE

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Pagaidu stiprinājuma ierīce c, kas atbilst standartam EN795: 2012, C tips.
Portwest nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem negadījumiem, kas radušies citā veidā, nekā
paredzēts šajā brošūrā, nelietojiet šo aprīkojumu ārpus tā pielietojuma veidiem!
Šī Portwest glābšanas virve 20M FP01 ir pagaidu un pārvietojama ierīce, kas atbilst EN795:
2012 C veidam.
Šo aprīkojumu vienlaikus var izmantot divi cilvēki. Portwest apliecina, ka šī C tipa stiprinājuma
ierīce ir pārbaudīta atbilstoši standartam EN 795: 2012.
Šī glābšanas virve ir izstrādāta, lai garantētu lietotāju drošību visās vietās, kur pastāv
krišanas risks.
Lietotāja drošība ir atkarīga no pastāvīgas aprīkojuma efektivitātes un labas izpratnes par šīs
brošūras norādījumiem.
Periodiski jāpārbauda produkta marķējuma redzamība.
SVARĪGI:
Ja nav stiprinājuma punkta, glābšanas virves galus var piestiprināt pie konstrukcijas. Šāda
veida instalācijā glābšanas siksnas nedrīkst uzstādīt uz asām malām, un tām jābūt pienācīgi
aizsargātām.
Savienotājos (EN362), ko izmanto galos, jābūt izgatavotiem no tērauda, un tie nekad nedrīkst
būt saskarē ar konstrukciju (tīra spriedze starp 2 siksnām).
Savienojiet galus, kā paskaidrots iepriekš, rūpējoties, lai siksnas nesarautu. Glābšanas līnija
jānovieto horizontāli ar maksimālo slīpumu 15 °.
Lai iegūtu iespriegotu :
Manuāli velciet siksnas, satiniet to līdz ruļļa iekšpusei, sastipriniet siksnu, atbrīvojot spriegotāja
pretspiediena bremzi, lai atbrīvotu ruļļa satvērienu, darbiniet spoli, rūpējoties, lai būtu vismaz
divi siksnas pagriezieni, lai tie pareizi pārklājas. Kad spriegojums ir beidzies, nomainiet
pretgriezes bremzi, šī darbība bloķē spoli. Pirms nodošanas ekspluatācijā pārliecinieties, vai
spole ir aizvērta aizslēgtā stāvoklī.
DEMONTĀŽA:
Lai nojauktu glābšanas virvi, atlaidiet spriegojuma pretspiediena bremzi, lai atbrīvotu spoli.
Izvelciet nospriegoto kabeli no jostas, un atvienojiet abus galus.
Pareizi uzglabājiet siksnas šim nolūkam paredzētajā koferī. Drošības apsvērumu dēļ pirms katras
iespējamās lietošanas pārliecinieties, ka nekas nav pretrunā ar parasto kritiena apstādināšanas
sistēmu, kas savienota ar stiprinājuma punktu.
Pārbaudiet, vai uzstādīšana ierobežo svārsta kustību kritiena gadījumā un vai darbs tiek veikts
tā, lai ierobežotu krišanas risku un kritiena augstumu.
Šo aprīkojumu drīkst izmantot tikai apmācītas, kompetentas un pie labas veselības personas vai
apmācītas un kompetentas personas uzraudzībā.
UZSTĀDĪŠANA:
Pirms uzstādīšanas kritiena gadījumā ir jāņem vērā glābšanas virve (F).

Šī tabula ir sniegta kā piemērs:
UZSTĀDĪTĀS GLĀBŠANAS LĪNIJAS GARUMS

BULTIŅA

5
10
20

1.20
2.10
4.00

Lūdzu, ņemiet vērā izmantoto kritiena apturēšanas sistēmas kritienu. Lietderīgais klīrenss būs
glābšanas virve + summa no kritiena apturēšanas sistēmas.
Stiprinājuma punkts
Ja iespējams, izmantojiet konstrukcijas stiprinājumus (atbilstoši EN 795), tas ir, priekšmetus ilgstoši piestiprina pie konstrukcijas. Uzstādiet stiprinājuma punktu tā, lai: Tas atrodas vertikālajā
asī pret darba virsmu (maksimālais leņķis ± 30 °)

PAMATLIETOŠANAS INSTRUKCIJA
• Portwest lietotājiem, kas pārbauda siksnu un / vai virves stiprinājumu un / vai auklas, pirms
katras lietošanas jāveic iepriekšēja pārbaude:
• Siksnu un/vai virvju pārbaude attiecībā uz: griezumiem, plīsumiem un spraugām, nobrāzumiem, nodilumiem, retināšanai, karstuma bojājumiem, pelējumam un krāsai, ķīmiskās un UV
gaismas iedarbības pierādījumiem, kas tiks uzskatīti par siksnas un/vai virves krāsas maiņu,
mīkstināšanu vai sacietēšanu.
• Šuvju pārbaude: l saplīsušas vai nobrāztas šuves l atirušas šuves, izvilktas cilpas, garas
diega astes
• Pārbaudiet, vai metāla veidgabalos nav rūsas un plankumu, plaisas, deformācijas, pārmērīga
nodiluma. Savienotāju pārbaude: vai nav rūsas un izliekuma, plaisas, deformācijas /
deformācijas, pārmērīgs nodilums
Pārbaudiet, vai tā darbojas brīvi un pareizi, vai ir pareizi noregulēti
• Pārbaudiet pieskrūvētos trīsstūrveida saišu savienojumu štropēm: Rūsas un izliekumus, plaisas,
deformācijass / izkropļojumus, pārmērīgā nodiluma, drošu un necaurlaidīgu savienojumu
• Jebkuru plastmasas primāro vai sekundāro komponentu pārbaude attiecībā uz: pareizu
izvietojumu, plaisām, izkropļojumiem/kropļojumiem, pārmērīgu nodilumu.
• Komplektu nevar remontēt, pārveidot vai labot. Iznīcini, lai novērstu turpmāku lietošanu.
SVARĪGI: NEKAVĒJOTIES PĀRTRAUKT IEKĀRTU LIETOŠANU, JA NOVĒROTS KĀDS AUGSTĀK MINĒTAIS
PUNKTS
DETALIZĒTAS REĢISTRĒTĀS PĀRBAUDES
• Detalizētas reģistrētās pārbaudēm: jāveic apmācītam dalībniekam, lai nodrošinātu šī
aprīkojuma drošību un integritāti;
• Ierakstīt ierakstu tabulā, kas atrodas šajā lietotāja instrukcijā; R1
• Jāveic regulāri. Detalizētas reģistrētās pārbaudes biežums būtu jāapsver, veicot riska
novērtējumu, ņemot vērā tiesību aktus, aprīkojuma veidu, lietošanas biežumu un vides
apstākļus, kas var paātrināt nolietošanās un fizisko bojājumu līmeni . Ir jāpārbauda produktu
marķēšanas likumība.
SVARĪGI: JĀVEIC PĀRBAUDE VISMAZ REIZI 12 MĒNEŠOS.
APKOPE UN UZGLABĀŠANA
Pārliecinieties, ka šo aprīkojumu glabā tīrā, sausā un labi vēdinātā vidē, un pārliecinieties, ka
tas nav pakļauts spriegumam vai slodzei. Nelietojiet, kas uzglabāts saskarē ar tiešiem saules
stariem un izvairieties no produkta pakļaušanas kaitīgām ķīmiskām vielām (šķidrumiem vai
izgarojumiem). Organiskās vielas un sālsūdens ir īpaši kodīgas metāla detaļām.. Ja iekārta
kļūst mitra, vai nu tā netiek lietota, vai tīrīšanas dēļ, tai jāļauj dabiski nožūt, un to nedrīkst turēt
galējās temperatūrās (zem -15 ° C un virs + 50 ° C). Iekārtām jabūt droši iesaiņotām savā kastē,
lai pārvadāšanas laikā novērstu priekšmetu bojājumus.
TĪRĪT RAŽOJUMU, IZMANTOJOT ŠO PROCEDŪRU:
Lietojot tikai siltu ūdeni / Lietojot tikai maigu mazgāšanas līdzekli / Lietojot tikai sūkli vai
mīkstu neilona suku Izmantojot svaigu tīru ūdeni, lai izskalotu mazgāšanas līdzekli no auklas /
Pakariniet, lai aprīkojums pilētu un nožūtu Ļaujot iekārtai pilnībā izžūt pirms nākamās lietošanas
/ Pārliecinieties, ka NEDRĪKST izmantot šādas tīrīšanas metodes: / Ūdens virs 40º C / Balinātājs /
Jebkurš mazgāšanas līdzeklis, kas nav piemērots kailai ādai /mazgāšanas līdzekļi / mazgāšana
ar strūklu vai citi enerģijas avoti / radiatori vai citi tiešie siltuma avoti / pirms tīrīšanas pirms
izstrādājuma atkārtotas izmantošanas pārliecinieties, ka pēc iekārtas tīrīšanas tiek veikta rūpīga
vizuāla un taustes pārbaude.
LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI Tas nav paredzēts citai lietošanai. Ja neesat pārliecināts par
jebkura priekšmeta drošu lietošanu, konsultējieties ar attiecīgi apmācītu un kompetentu personu
vai sazinieties ar ražotāju uz iepriekš norādīto adresi.
KALPOŠANAS ILGUMS Šā izstrādājuma potenciālais kalpošanas laiks ir šāds: līdz 10 gadiem
no plastmasas un tekstilizstrādājumu izgatavošanas dienas. Metāla izstrādājumiem tas ir
nenoteikts. Faktisko kalpošanas laiku ietekmē dažādi faktori, piemēram: lietošanas intensitāte,
biežums un vide, lietotāja kompetence, produkta glabāšanas un uzturēšanas kārtība utt.
REMONTS Šo aprīkojumu nedrīkst pārveidot vai remontēt, to var izdarīt tikai kompetenta
persona, kuru pilnvarojusi PORTWEST.
Visas Portwest izstrādājumu atbilstības deklarācijas ir pieejamas vietnē
www.portwest.com/declarations

Lietotāja vārds:

Ražotājs:

Modelis:

Adrese:

Sērijas numurs: (Sērijas Nr.:

Unikālais ID: (jūsu
marķējums)

)
Izgatavošanas datums

Komentāri:

Pirmās izmantošanas datums:

Iegādes datums:

DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU VIZUĀLA PĀRBAUDE
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Siksnas vai virves stāvoklis (griezumi, nodilums, apdegumi, pēdas, ķīmiskais piesārņojums, mezgli)
Nesošo šuvju stāvoklis (sagriezti, nodiluši, saplēsti vai izvilkti diegi)
Metāla, apvalka, virves stāvoklis (deformācija, iezīmes, plaisas, nodilums, korozija)
DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU VIZUĀLA PĀRBAUDE
Savienotāja korpusa stāvoklis (plaisas, iezīmes, nodilums, deformācija, korozija)
Savienotāja āķa vai konektora stāvoklis (plaisas, iezīmes, nodilums, deformācija, korozija)
Savienotāju stāvoklis (iezīmes, deformācija, plaisas, nodilums, korozija)
DARBĪBAS PĀRBAUDE
Pārbaudiet, vai savienotāja vārti darbojas pareizi (pirms tam notīriet un ieeļļojiet)
Pareiza vārtu un āķa izlīdzināšana
Atgriezeniskās atsperes efektivitāte un savienotāja artikulācija
Bloķēšanas sistēmas darbība
C: KOMENTĀRI (SKATĪT ZEMĀK) / G: LABI / TM: PĀRRAUDZĪT / TR: LABOT / R: NORAIDĪT
Komentāri: (vajadzības gadījumā turpiniet otrajā pusē): -

LĒMUMS (ATZĪME)
Šis produkts ir piemērots lietošanai (PASS)

Šis produkts nav derīgs, lai turpinātu darbu (FAIL)

Pārbaudes datums

Nākamās pārbaudes datums:

Pārbaudījis: (vārds)

Kāda vārdā: (uzņēmums)

Paraksts:

FP01USP-0320

