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FP3

KONEKTORI

CE tipa pārbaude pilnvarotajai iestādei, kas iesaistīta projektēšanas posmā
un ražošanas kontroles posmā, veic:
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
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MODELIS:
•
•
•
•
•
•

FP02
FP05
FP30
FP32
FP33
FP35

•
•
•
•
•
•

FP36
FP39
FP40
FP41
FP42
FP48

D2

DARBĪBA
1. darbība
Pagriešana 90 grādu leņķī.

KARABĪNE:
•
•
•
•

Materiāls: tērauds
Ielādē: 20kN
Atvēršana: 20 mm
EN362:2004/B

1

EN355, EN360,
EN362, EN353-2, EN795

3

Pārliecinieties, ka ierīce ir savienota ar
fiksētu stiprinājuma punktu, kas atbilst
EN795, kas var izturēt līdz pat 12 kN
vilkšanas spēku.

6

Paceliet štropes vertikāli un pārbaudiet kabeļa / siksnas ievilkšanas
un bloķēšanas funkciju.

7
Nevar pārtraukt krišanu (netīti vai
dubļaini produkti)

8

Neaizskariet ierīci
Neveiciet ierīces labošanu pats.

9

4
Ieteicamā darba temperatūra -30 ° C
līdz 50 ° C

10

5

Darba ņēmēja pārvietošanas laikā ir
pieļaujama darba štropes novirze no
vertikālās līnijas līdz 30 °.
Štrope neuzrāda nevienu nodiluma
pazīmi (plīsumu sabiezējumu, pārrāvumu, koroziju, krāsas maiņu uc)

Lūdzu, aizpildiet sekojošo IEKĀRTU IERAKSTS un saglabājiet šo ierakstu par atsauci.
PRODUKTA NOSAUKUMS: MODELIS UN VEIDS / IDENTIFIKĀCIJA:
TIRDZNIECĪBAS NOSAUKUMS:

SĒRIJAS NUMURS:

RAŽOTĀJS:
ADRESE:

TĀLR, FAKSS, E-PASTS UN VIETNE:

IZGATAVOŠANAS
GADS / DERĪGUMA TERMIŅŠ:

PIRKUMA DATUMS:

DATUMS, KAD PIRMO REIZI NODOTS
EKSPLUATĀCIJĀ:

KOMENTĀRI:

LIETOTĀJVĀRDS:

Citas sastāvdaļas, kas piemērotas izmantošanai kopā pretkritiena sistēmu:

PERIODISKĀ PĀRBAUDE
IERAKSTA IEMESLS
(PERIODISKA PĀRBAUDE)

ATZĪMĒTI DEFEKTI,
VEIKTS REMONTS
UN CITA BŪTISKA
INFORMĀCIJA.

Vismaz reizi 12 mēnešos pārbauda individuālās aizsardzības līdzekļus.

KOMPOTENTU PERSONU
VĀRDS UN PARAKSTS

BRĪDINĀJUMS - NAV PIEĻAUJAMS VEIKT IERĪCES PAPILDINĀJUMUS VAI
MODIFIKĀCIJAS.
Šis produkts ir daļa no personas apturēšanas sistēmas. Lietotājam ir jālasa un jāievēro ražotāja norādījumi
par katru komplektu vai tā daļu. Šie norādījumi jānodrošina šī aprīkojuma lietotājam. Lietotājam ir jāizlasa
un jāsaprot šos norādījumus vai viņiem pirms tam jāizmanto šī iekārta. Lai pareizi lietotu un apkoptu šo
produktu, jāievēro ražotāja norādījumi. Izmaiņas vai šā produkta ļaunprātīga izmantošana vai norādījumu
neizpildīšana var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.
PORTWEST nepieņems atbildību par defektiem, kas radušies produkta ļaunprātīgas izmantošanas,
pārveidošanas vai pārveidošanas rezultātā, vai defektiem, kas radušies tādēļ, ka netiek instalēts, uzturēts vai
izmantots produkts saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Lietotāja pienākums ir pārliecināties, ka viņi ir iepazinušies ar šīm instrukcijām, un ir apmācīti par pareizu šīs
iekārtas apkopi un izmantošanu. Lietotājam jāapzinās arī darbības raksturlielumi, pielietojuma ierobežojumi
un šīs ierīces nepareizas lietošanas sekas. Ja jums ir kādi jautājumi par šīs ierīces lietošanu, kopšanu vai
piemērotību jūsu lietojumprogrammai, pirms to turpiniet sazināties ar ražotāju.
Lietojot šo aprīkojumu, darba devējam ir jābūt glābšanas plānam un līdzekļiem, lai to īstenotu, un paziņo
par šo plānu lietotājiem, pilnvarotajām personām un glābējiem. Īpašniekam ir jānodrošina, ka tiek ieviests
glābšanas plāns, kurā tiek ņemtas vērā visas ārkārtas situācijas, kas varētu rasties darba laikā, un ka lietotāji
to pazīst.
Zem darba ņēmēja ir jābūt pietiekami daudz brīvai vietai, lai apturētu kritienu, pirms nokļūst zemē vai šķēršļu
zemāk. Nepieciešamais attālums ir atkarīgs no šādiem faktoriem: stiprinājuma stiprinājuma, apakšsistēmas
garuma savienošanas, palēnināšanās attāluma, brīvā krituma attāluma, darba ņēmēja augstuma, drošības
jostas elementa kustības.
Pretkritiena aizsardzības sistēma sastāv no ilustrētām atsevišķām sastāvdaļām, un to var izmantot tikai ar
pārbaudītiem un apstiprinātiem komponentiem. Mainīt vai tīši ļaunprātīgi izmantot šo iekārtu. Lietojot
šo iekārtu kopā ar sastāvdaļām vai apakšsistēmām, kas nav aprakstītas šajā rokasgrāmatā, sazinieties ar
ražotāju. Dažas apakšsistēmas un komponentu kombinācijas var traucēt šīs iekārtas darbībai.
PIETEIKUMS, MĒRĶIS UN IEROBEŽOJUMS UZMANĪBU: Ja krītošais bremzētājs ir pakļauts skābekļa absorbcijai, tas ir jāizņem no ekspluatācijas krituma
vai cita pēkšņa šoka dēļ.
IEROBEŽOJUMI
Nekad nepiesaistiet vairāk nekā vienu personu pie kritiena aizsarga.
Ieteicamā darba temperatūra = -30 ° C līdz 50 ° C. Vietas stiprības prasība ir 12 kN. Izvairieties no auklas
saskares ar asām malām.
Ierīcei jābūt piestiprinātai tieši virs galvas, lai samazinātu svārstību krišanās risku.
bīstamības leņķis nedrīkst pārsniegt 30º
UZMANĪBU: Nekad neļaujiet vairāk nekā vienai personai vienlaicīgi pieslēgties kritiena apturēšanas ierīcei.

Cita būtiska informācija (piemēram, Eiropas standarta numurs):

DATUMS

KONEKTORI
LŪDZU, IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS, PIRMS LIETOJAT KĀDU APRĪKOJUMU
Visi šie produkti atbilst Regulas (ES 2016/425) prasībām
EN355:2002, EN360:2002, EN362:2004, EN795:2012 un EN353-2:2002

PERIODISKĀ
PĀRBAUDE
NĀKAMAJĀ
TERMIŅĀ

INSTRUKCIJAS
Neatbilstība norādījumiem par uzglabāšanas tehniskās apkopes lietošanu var bojāt un / vai mainīt iekārtas
pareizu darbību.
Šo produktu vajadzētu izmantot apmācītiem un / vai kompetentiem cilvēkiem, vai arī lietotājam jākontrolē
apmācītā un / vai kompetentā persona.
Pirms un pēc lietošanas ir jāparedz kritiena augstums. Lai izvairītos no sadursmēm ar šķēršļiem, lietotājam
vienmēr ir jāpārbauda zem atklātais laukums.
Iekārtas jāpārbauda pirms katras lietošanas (pirms lietošanas) un rūpīgāk regulāri (PERIODISKĀ PĀRBAUDE).
Visu detalizēto pārbaužu rezultāti jāreģistrē, kā arī jāuzskaita izmantošana un uzturēšana.
Ieteicams izdot jaunu aprīkojumu katram lietotājam, lai viņš / viņa varētu uzzināt visu savu lietošanas
vēsturi. Ja nepieciešams, lietotājam ir jānorāda viņa vārds kaut kur uz identifikācijas ierīces. Lietotājam ir arī
pienākums labi uzglabāt produktu.
Neatskrūvējiet atveri, jo atspere ir zem sprieguma. Iekārtai ar ievelkamu virvi no auduma (poliestera vai
neilona) jāsaglabā vismaz 15 kN spēks vai jābūt izgatavotam no trosēm (tērauds) ar vismaz 12 kN spēku.
PIRMS LIETOŠANAS
Pirms katras individuālās aizsarglīdzekļu izmantošanas ir obligāti jāveic ierīces iepriekšējas izmantošanas
pārbaude, lai pārliecinātos, ka tā ir ekspluatējamā stāvoklī un darbojas pareizi pirms lietošanas.
Pārliecinieties, ka katras sastāvdaļas lietošanas ieteikumi ir ievēroti, kā norādīts lietotāja instrukcijā. Sistēmai,
ko izmanto sistēmā, stingri ieteicams izmantot no tā paša ražotāja, lai nodrošinātu produkta uzticamību un
darbības konsekvenci.
Jums ir jāizlasa un jāsaprot, vai jums ir jāizskaidro šādas instrukcijas, pirms izmantojat šo ierīci. Ja tas netiks
izdarīts, tas var radīt traumas vai nāvi.
Neizmantojiet personīgās pretkritiena ierīces, vietās kurās neparedzēta krišanas laikā ķermenis varētu
saskarties ar šķēršļiem, kas var radīt traumas vai izraisīt nāvi lietotājam.
Pirms lietošanas pārbaude sastāv no vizuālas un taustes pārbaudes, kas jāveic pirms pirmās lietošanas katru
dienu.
Pirms katras lietošanas pārbaudiet pretkritiena aizsarglīdzekli, ieskaitot bloķēšanas funkciju (asi pievelciet,
lai pārbaudītu), ievilkšanas funkciju, štropes stāvokli, savienotāju funkcijas, stāvokli un stiprinājumus, etiķešu
salasāmību un jebkādus pierādījumus par defektiem, bojājumiem vai trūkstošām detaļām.
Pārbaudiet, vai ir visas etiķetes, un tās ir pilnībā salasāmas.
Pārbaudiet stiprinājuma savienotāju bojājumus, koroziju un pareizu darba stāvokli.
Visa ierīce ir nevainojamā stāvoklī un pārliecinies, ka ārējā viela nav iekļuvusi korpusā. Visas redzamās
montāžas skrūves un kniedes ir klāt un pareizi pievilktas.
Savienotāji augšējā slīpuma ierobežotājs un kustības brīvība. Pārbaudiet, vai nav izkropļojumu pazīmes,
plaisas, apdegumi vai nodilušas detaļas, un pārliecinieties, vai slēdzis aizvērts.
Pirms katras lietošanas pārbaudiet savienotājus. Pārliecinieties, vai tajā nav bojājumu, deformācijas vai
pārmērīga nodiluma vai korozijas. Atverei un slēdzenēm jādarbojas vienmērīgi, bez grūtībām. Atverei jābūt
pilnībā noslēgtiem un jānosdz āķa gals.
Ja tas ir pieejams, pārbaudiet enerģijas absorbētāju, lai noteiktu, vai tas ir aktivizēts. Nevajadzētu būt
pierādījumiem par pagarinājumu. Pārliecinieties, ka enerģijas absorbētāja vāciņš ir drošs un nav saplēsts
vai bojāts.
Pārliecinieties, vai štropes ir brīvas visā tās garumā. Strauji paceliet virvi, lai pārbaudītu bloķēšanu,
nodrošiniet pareizu, gludu ievilkšanu.
Pārbaudiet, vai štrope nav bojāta. Nekādos apstākļos krituma aizturētājs nedrīkst tikt izmantots, ja štropei ir
kādi defekti, t.i., salauzti vai saplacināti štropeļi, grieztas šķiedras vai nav pareizi ievilktas.
Ja rodas jebkādas šaubas par iekārtas priekšmetu ekspluatāciju, jautājums jānosūta kompetentajai personai
vai iekārta jāiznīcina.

PRASĪBAS PRETKRITIENA AIZSARDZĪBAI
Nepieciešamā atstarpe ir atkarīga no savienojošās apakšsistēmas veida, stiprinājuma vietas un štropes
pagarinājuma īpašībām. Pārliecinieties, vai stiprinājuma punkts ir pareizi novietots, lai ierobežotu risku un
kritiena augstumu.
Nepieciešamā minimālā atstarpe zem lietotāja kājām, lai izvairītos no sadursmes ar konstrukciju vai zemi
kritienā no augstuma = 3 metri. Ar masu 100 kg atstarpe ir kritienaapturēšanas attālums 2 metri plus papildu
attālums 1 metrs.
Stprinājums

PRETKRITIENA SISTĒMA
Iebūvējama aizture

;

Enerģijas absorbcijas štrope ;
Pilna drošības ķermeņa
josta, ar augšstilbu jostām

A

2m (maksimālais)
štrope / savilkšanās garums

B

2m štropes
garums /
savilkšanās
garums

;

PIRMS KRITIENA
PĒC KRITIENA

KONEKTORI / EN362

Šo savienotāju var izmantot ar individuālām aizsardzības sistēmām, piemēram, personāla kritiena apturēšana,
ierobežotājsistēmu, darba pozicionēšanai, apturēšana vai glābšanas sistēmai. Lietotājam ir jālasa un jāizprot
ražotāja norādījumi par katru komplektu vai tā daļu. Šie savienotāji ir paredzēti izmantošanai tikai, kā norādīts
katra produkta lietotāja norādījumos.

KARABĪNE:
LIETOTĀJA INSTRUKCIJAS SĀKUMĀ SKATIET DIAGRAMMU

C

1,75 M
Darba ņēmēja
augums

D

1M drošības
koeficients

2. darbība Nospiežot vārtus uz iekšu, lai atvērtu tos.
3. darbība Atbrīvojiet un vārti tiek aizvērti, automātiski bloķējot.
B klase nozīmē Pamata savienotājs

Āķis
Vārtu atvēršana:
Vārtu atvēršana: 6MM

Bloķēšanas plāksne

Ielādē:20kN
klase:EN362:2004/T

E

IZMANTOŠANA
• Šo ekipējumu drīkst izmantot tikai apmācītas un kompetentas personas. Pretējā gadījumā lietotājam jābūt
apmācītam un kompetentas personas tiešā uzraudzībā.
• Tas ir būtiski drošībai, ka stiprinājums vai stiprinājuma punkts vienmēr jāuzstāda, un darbs jāveic tā, lai
samazinātu gan kritiena potenciālu, gan potenciālo krituma attālumu.
• Kritienus var samazināt līdz minimumam, darbojoties tieši zem stiprinājuma, cik iespējams. Kritiens no
vertikālās virsmas par vairāk nekā 30 ° spēj radīt šūpoles, kas varētu radīt ievainojumus vai nāvi.
• Neatstājiet štropes pagarinājumu ilgu laiku, kamēr ierīce netiek lietota. Ļaujot kustību uz ilgu laika
periodu, to var pagarināt, un var izraisīt atsperes priekšlaicīgu izstiepšanos.
• Vienmēr turiet trosi tīru un bez sausiem dubļiem, cementu utt. Ja tas nenotiks, var notikt priekšlaicīga
bloķēšana un kustība no jauna.
• Ir būtiski izvairīties no saskares ar jebkuru ķīmisku vielu, kas varētu ietekmēt iekārtas darbību. Tas ietver
visas skābes un spēcīgas kodīgas vielas. Iekārtas jāizņem no ekspluatācijas, ja notiek kontakts vai pastāv
aizdomas.
• Ja darbības laikā konstatēti bojājumi vai defekti vai, ja rodas apstākļi, kas var apdraudēt drošību:
NEKAVĒJOTIES PĀRTRAUCIET DARBU.
PIESARDZIBA LIETOŠANĀ
Iekārtai ir nepieciešama periodiska apkope, lai nodrošinātu drošu un pareizu darba stāvokli.
Pirms katras lietošanas strauji pagrieziet virvi, lai pārbaudītu bloķēšanu. Nodrošiniet pareizu gludu ievilkšanu
Neizmantojiet kritiena nobloķēšanas ierīces, ja šķēršļi var palēnināt lietotāju un novērst ierīces bloķēšanas
mehānismu.
Ja notiks kritiens, ierīce bloķēs un apturēs kritienu. Jebkura iekārta, kas pakļauta kritiena apturēšanai vai
redzami bojājumi, kas atbilst krišanas apturēšanas spēka iedarbībai, nekavējoties jāizņem no darba.
UZSTĀDĪŠANA UN DARBĪBA
Lietotājam ir jālasa un jāievēro ražotāja norādījumi par katru komplektu vai tā daļu. Šie norādījumi
jānodrošina šī aprīkojuma lietotājam un uzstādītājam. Pirms lietošanas vai uzstādīšanas šī aprīkojuma
lietotājam un uzstādītājam ir jālasa un jāizprot šie norādījumi. Izpildiet ražotāja norādījumus par drošības
aprīkojumu, kas tiek izmantots šajā sistēmā.
Šo ierīci paredzēts uzstādīt un lietot personām, kas ir apmācītas tās pareizi uzvilkt un lietot.
Stiprinājuma punktiem, cik vien iespējams, jābūt tieši virs lietotāja. Kritiens notiek tad, kad stiprinājuma
punkts nav tieši virs punkta, kur notiek kritums.
Izvairieties no darba vairāk kā 30 ° no vertikāles. Objekta spēks kritumā var radīt nopietnus ievainojumus
vai nāvi.
Apsveriet riskus, kas saistīti ar savienojumu un atvienošanu no sistēmas. Pieslēgšanas un atvienošanas
punktos ir jānodrošina adekvāti nostiprināšanas punkti, nolaišanās platformas vai citi līdzekļi, lai nodrošinātu
drošu pāreju uz sistēmu un no tās.
Lielākā daļa savienotāju vājākā daļa ir vārti, un pret to ir jāvelta slodze. Savienotājiem jābūt brīvi pārvietoties
bez traucējumiem; jebkāds ierobežojums, virs malas vai ārējais spiediens samazina tā izturību.
Kamēr tas piestiprināts pie kritiena aizsarga, darba ņēmējs brīvi var pārvietoties ieteicamajā darba zonā ar
normālu ātrumu. Štropei jākļūst vienmērīgai un bez vilcināšanās jāatvelk.
UZMANĪBU:
Visu PORTWEST ieteikto aprīkojumu vajadzētu izmantot kā daļu no pilnas personiskās kritiena aizsardzības
sistēmas. Pircējs vai lietotājs, kas izvēlas ignorēt šo brīdinājumu, ir pilnībā atbildīgs par visas sistēmas drošību.
Darba devējs un darbinieks atzīst, ka visas personīgās kritiena aizsardzības sistēmas sastāvdaļas pirms
lietošanas ir savstarpēji savietojamas.
STIPRINĀJUMA PUNKTS
Stiprinājuma vieta ir rūpīgi jāizvēlas, lai samazinātu iespējamos svārstību trieciena draudus un lai izvairītos
no objekta kritiena.
Sistēmas stiprinājumam vislabāk jāatrodas virs lietotāja pozīcijas un jāatbilst EN 795 standarta prasībām
(minimālais stiprums 12 kN).

Bloķēšanas plāksne
Vārtu atvēršana: 8MM
Materiāls: tērauds
Ielādē: 20KN
klase EN362:2004/

2

3

Pārmērīgs netīrumu, krāsu u.t. apjoms var kavēt iekārtas pienācīgu darbību un smagos gadījumos pasliktināt
produktu, un punktu kas bojāts ir jāizņem no ekspluatācijas.
Neatstājiet ierīci sliktos laika apstākļos.
Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu izstrādājuma stāvokli vai jums ir šaubas par tā nodošanu ekspluatācijā,
sazinieties ar ražotāju.

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA

Piesārņotāji, piemēram, dubļi, smiltis, krāsas, ledus, netīrs ūdens utt., Var traucēt ierīces pareizu darbību. Ja
nepieciešams, notīriet un izžāvējiet.
Periodiski iztīriet šo ierīču ārpusi ar mīkstu mitru drānu, neizmantojot šķīdinātājus, skābes vai sārma šķīdumus.
Noslaukiet visus virsmas netīrumus, dubļus, putekļus utt. Ar mitru sūkli. Pabeigt ar tīrīšanu ar tīru ūdeni un
atļaut pilnīgi nožūt noslaukot ar tīru drānu.
Neļaujiet eļļot ierīces daļas.
Metāla detaļas jānoslauka ar audumu, kas piesūcināts ar rūsas profilaktisko eļļu.
Neizraisiet to ūdenī vai citā šķidrumā, kas var mainīt stiprību vai krītošā mehānisma darbību.
Papildus pārbaudei pirms katras lietošanas reizes, vismaz reizi 12 mēnešos, rūpīgi jāpārbauda ierīce, ko veic
kompetents inspektors. Šis biežums var mainīties atkarībā no lietošanas biežuma un intensitātes. Periodiskas
pārbaudes jāveic regulāri, lai nodrošinātu nepārtrauktu ierīces efektivitāti un ilgizturību, no kuras atkarīga
lietotāja drošība. Pārbaudes rezultāti būs saistīti ar “IEKĀRTU IERAKSTS”, kas tiek piegādāts kopā ar katru ierīci
un kam jābūt kopā ar ierīci.
Ierakstiet pārbaudes rezultātus ar šādu informāciju: iekārtas tips un modelis, tirdzniecības nosaukums, sērijas
numurs, ražotāja kontaktinformācija, izgatavošanas gads, pirkuma datums, pirmās izmantošanas datums,
nākamās periodiskās pārbaudes datums, problēmas, komentāri, nosaukums un inspektora paraksts.

PĀRBAUDES PASĀKUMI

Materiāls: tērauds

Vārtu atvēršana:

3. darbība
Atbrīvojiet un vārti tiek aizvērti, automātiski bloķējot.

PERIODISKAIS PĀRBAUDE -

GROZĀMAIS AIZDARES ĀĶIS:
Slodzes indikators atrodas aizdares āķa šarnīrsavienojumā. Pagriežot, pagarināsies un parādīsies sarkanā zona,
kad tā tiks apstādināta, kā parādīts attēlā.

Āķis

PĀRBAUDE

D2

Garenas formas karabīne ir ar lielu galveno asu spēku. Savienotāja izturību nosaka, pieliekot garenvirziena
garumu (galveno asi), izmantojot divus apaļus metāla stieņus.
1. darbība Pagriešana 90 grādu leņķī.

;

2

Izmantojiet tikai pilnu ķermeņa siksnu, kas
atbilst EN361. Vienmēr pārliecinieties, ka pretkritiena apstāšanās stiprinājumā izmanto
tikai augšējo mugurdaļu D-gredzenu, kas
atzīmēts ar “A” uz visa ķermeņa jostas.

Šis produkts spēj pilnīgi apturēt
cilvēka krišanos ar 100KG bioloģisko
svaru, ieskaitot apģērbu un
darbarīkus)

Lietotājiem jābūt medicīniski piemērotiem pasākumiem augstumā. Brīdinājums, slikta balstiekārta var radīt
nopietnus ievainojumus vai nāvi.

KOPĀ 6,75M NO STIPRINĀJUMA

1

Spriegotājs darbojas, dinamiski pavelkot
virvi. Štropei vajadzētu bloķēt un pārtraukt
izvilkt. Pēc šarnīra atlaišanas spriegotājam
jāvelk štrope.

LV LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

2. darbība
Nospiežot vārtus uz iekšu, lai
atvērtu tos.

Slodzes indikators
atrodas aizdares āķa
šarnīrsavienojumā.
Pagriežot, pagarināsies
un parādīsies sarkanā
zona, kad tā tiks
apstādināta, kā
parādīts attēlā.

T Kategorija

T klase nozīmē: savienotāja beigas`

DARBĪBA
PĀRBAUDIET GROZĀMO TAPAS ĀĶI, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ DARBOJAS BRĪVI, SLĒDZENI UN
ŠARNĪRS DARBOJAS VIENMĒRĪGI.
1. darbība. Lai pievienotu aizdares āķa savienojuma punktu, ar pirkstu nospiediet bloķēšanas mehānismu
aizmugurē un nospiediet uz vārtiem ar īkšķi.
2. darbība. Kad novietots ap savienojuma punktu, atbrīvojiet vārtus, lai tos aizvērtu, automātiski bloķējot.
3. darbība: pārbaudiet uzstādīšanu. Āķim vajadzētu pilnībā piestiprināt savienojuma punktu un būt droši
noslēgtam un aizslēgtam. Vienmēr pārbaudiet!
ATGĀDINĀJUMS:

Savienotāju vienmēr jālieto, ja vārti ir aizvērti un bloķēti; ja vārti ir atvērti, tā spēks ir ievērojami samazināts.
Atveriet vārtus un pārbaudiet, vai tie automātiski tiek aizvērti, kad tie tiek atbrīvoti. Sistemātiski pārbaudiet, vai
vārti ir pilnībā aizvērti un bloķēti, piespiežot to ar savu roku.
Kad tas ir slēgts, savienotājam ir lielāka izturība gar garenvirziena asi. Iekraušana citā virzienā samazina tā
izturību.
Savienotājam jāspēj brīvi un bez traucējumiem pārvietoties; jebkurš ierobežojums vai ārējais spiediens ir
bīstami.
Izmaiņas vai šā produkta ļaunprātīga izmantošana vai norādījumu neizpildīšana var izraisīt nopietnus
ievainojumus vai nāvi.
UZMANĪBU: atlaidiet iekārtu, ja tā parāda jebkādas pazīmes, kas liecina par samazinātu izturību vai funkciju
traucējumiem. Iznīcināt novecojušo aprīkojumu, lai novērstu turpmāku izmantošanu.

UZTURĒŠANA, APKOPE UN UZGLABĀŠANA

Aprīkojums ir pareizi jāuzglabā un jāuztur, un tam jābūt izsekojamam atpakaļ ražotājam vai viņa pilnvarotam
pārstāvim. Jūsu PPE laba apkope un pienācīga uzglabāšana pagarinās jūsu izstrādājuma dzīvi, vienlaikus
garantējot jūsu drošību. Atbilstība norādījumiem par uzglabāšanu un apkopi var sabojāt vai mainīt šo produktu
pareizu darbību. Šīs instrukcijas neievērošanas sekas var būt nopietnas.

KALPOŠANAS LAIKS

Grūti paredzēt, neņemot vērā lietošanas nosacījumus. Tas ir atkarīgs no lietošanas intensitātes un biežuma,
kā arī no vides, kurā produkts tiek izmantots. Lai pagarinātu šī izstrādājuma ekspluatācijas laiku, uzmanieties,
transportējot un lietojot to. Izvairieties no triecieniem un berzējot pret abrazīvām virsmām vai asām malām utt.
Šie produkti pasliktinās lēnām neatkarīgi no lietošanas veida, un šo novecošanos paātrina smagas un dinamiskas
slodzes.
Daži vides faktori ievērojami paātrinās nodilumu: sāls, smiltis, sniega, ledus, mitruma, ķīmisko vielu utt.
(Saraksts nav izsmeļošs).
Produkts ir jānomaina, ja:
• Tas ir pakļauts ievērojamam kritienam (vai slodzei).
• Tas neiztur pārbaudi.
• Produkts, kas parāda pārmērīgu nodilumu vai pasliktināšanos.
• Jums ir šaubas par tās uzticamību.
• Jūs nezināt tās pilnu lietošanas vēsturi.
• Ja tas kļūst novecojis sakarā ar izmaiņām likumdošanā, standartos, tehnikā vai nesaderībā ar citām iekārtām
utt.
•

APKOPE
Šis produkts vienmēr ir jāaizsargā no ekstremālām temperatūrām, mehāniskajiem spēkiem, ķīmiskajām vielām,
asiem priekšmetiem un UV stariem. Šīm iekārtām nav nepieciešama īpaša tehniskā apkope, bet ieteicams:
Lai palīdzētu saglabāt produktu izsekojamību, neaizņemiet marķējumus vai etiķetes. Jums jāpārliecinās, lai
produkta marķējums būtu lasāms visā produkta darbības laikā.

• Pārbaudiet visu ierīci, ieskaitot savienotājus, stiprinājumus, apvalku utt. Pārbaudiet visu iekārtu bojājumu,
korozijas vai rūsas. Meklējiet plaisas, līkumus vai nodilumu, kas var ietekmēt sistēmas spēku un darbību.
• Pārbaudiet, vai korpuss nav deformēts; plaisas; vai cits bojājums.
• Galvenie korpusi ir vienmērīgi un ka starp posmiem nav atstarpju.
• Pārbaudiet krītošo bremzi, izmantojot brīvus bultskrūves un izliektas vai bojātas detaļas.
• Pārbaudiet, vai nav saskarsmes ar skābēm vai citām ķimikālijām
• Izvelciet kopējo štropes garumu, lai pārliecinātos, ka tas nav bojāts.
• Jebkura detaļa ar griezumu vai ievērojamu nodilumu jānomaina
• Pārbaudiet jostu:
• Siksnām jābūt bez mezgliem, pārmērīgiem netīrumiem, smagas krāsas uzkrāšanās un rūsas.
• Siksnām jābūt bez driskām, iegriezumiem vai salauztām šķiedrām. Pārbaudiet, vai nav plīsumu, noberzumi,
pelējums, apdegumi, krāsas maiņa utt.
• Skatieties lai nenotiek siksniņas nodilums un bojājums dēļ izmantošanas, sildīšanas un saskares ar
ķīmiskajiem produktiem utt.. Esiet īpaši uzmanīgs, lai pārbaudītu sagrieztus pavedienus un vaļīgu vai
saplēstus stiprinājumus.
• Pārbaudiet velmēto vai sagriezto šuvju stiepšanu. Saplēstās šuves var būt norāde, ka enerģijas absorbcijas
komponents ir bijis pakļauts triecieniem, un tas ir jāizņem no ekspluatācijas.
• Stiepes troses stāvoklis (veicot pārbaudi, vienmēr valkājiet cimdus, lai izvairītos no pārrāvuma ar šķeltu
stiepli):
• Pārbaudiet, velkot visu troses garumu un ļaujot tai lēnām ievilkties. Neļaujiet štropei nonākt nekontrolēti. Tas
var izraisīt štropes bojājumus vai atpakaļgaitas atsperes bojājumu.
• Pārbaudiet stiepļu trosi uz griezumiem, mezgliem, apdegumiem, šķeltiem vadiem vai dzīslām, ķīmiskiem
bojājumiem un smagiem nobrāzumiem.
• Ieplīsuši vai izkropļoti stiepļu trošu uzgaļi var norādīt, ka štropei ir trieciena slodze, un tā ir jāizņem no darba.
• Metāla detaļu pārbaude:
• Aparatūra nedrīkst būt sabojāta, salauzta, izkropļota vai tai ir asas malas, sitieni, plaisas, nodilušas detaļas
vai korozija.
• Pārklājamām detaļām pārbaudiet, vai nav pasliktinājies aizsardzība un vai rodas korozijas pazīmes.
• Pārbaudiet savienotāju bloķēšanas sistēmu, pārliecinieties, ka atgriezes avots darbojas pareizi un slēgtā
stāvoklī nav sānslēga. Atveriet un atbrīvojiet vārtus, lai pārliecinātos, ka tas ir aizvērts un pareizi bloķēts.
• Vārti nedrīkst būt bloķēti svešķermeņu dēļ. Piesārņotāji, piemēram, dubļi, smiltis, krāsa, ledus, netīrs ūdens
uc, var novērst bloķēšanas sistēmas darbību.
• Pārbaudiet bloķēšanas funkciju:
• Pārliecinieties, vai štrope izvelkas un pilnībā ievelkas, nevilcinoties vai vaļīgā līnijā.
• Pavelciet štropes ārā pietiekami ātri, lai bloķētu sistēmu; atkārtojiet darbību 3-5 reizes, lai nodrošinātu
apmierinošu darbību.

MARĶĒJUMI
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LIETOTĀJA INSTRUKCIJAS SĀKUMĀ SKATIET DIAGRAMMU

1. Spriegotājs darbojas, dinamiski pavelkot virvi. Štropei vajadzētu bloķēt un pārtraukt izvilkt. Pēc šarnīra
atlaišanas spriegotājam jāvelk štrope.
2. Izmantojiet tikai pilnu ķermeņa siksnu, kas atbilst EN361. Vienmēr pārliecinieties, ka pretkritiena apstāšanās
stiprinājumā izmanto tikai augšējo mugurdaļu D-gredzenu, kas atzīmēts ar “A” uz visa ķermeņa jostas.
3. Pārliecinieties, ka ierīce ir savienota ar fiksētu stiprinājuma punktu, kas atbilst EN795, kas var izturēt līdz pat
12 kN vilkšanas spēku.
4. Neaizskariet ierīci Neveiciet ierīces labošanu pats.
5. Ieteicamā darba temperatūra -30 ° C līdz 50 ° C
6. Šis produkts spēj pilnīgi apturēt cilvēka krišanos ar 100KG bioloģisko svaru, ieskaitot apģērbu un darbarīkus)
7. Paceliet štropes vertikāli un pārbaudiet kabeļa / siksnas ievilkšanas un bloķēšanas funkciju.
8. Nevar pārtraukt krišanu (netīti vai dubļaini produkti)
9. Darba ņēmēja pārvietošanas laikā ir pieļaujama darba štropes novirze no vertikālās līnijas līdz 30 °.
10. Štrope neuzrāda nevienu nodiluma pazīmi (plīsumu sabiezējumu, pārrāvumu, koroziju, krāsas maiņu uc)
LŪDZU PABEIDZIET ŠOS IEKĀRTU IERAKSTUS UN TURĒT ŠO DOKUMENTU PAPILDUS NORĀDĪJUMIEM .
INSTRUKCIJAS BEIGĀS SK. DIAGRAMMU
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