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MARĶĒJUMU skaidrojums, kas jāaizpilda piegādātājam
1. Produkta kods
2. Eiropas standarta numurs
3. Uzmanību, izlasiet instrukcijas
4. Stiprums: iekraušanas virziens
5. Izgatavošanas datums: izsekojamība
6. Pilnvarotās iestādes CE marķējums un ražošanas kontroles posms, ko veic
LŪDZU, PĀRBAUDIET PILNU PRODUKTA MARĶĒJUMU

SAVIENOTĀJU PIEDĀVĀJUMS

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DIAGRAMMA D1

Lūdzu, izlasiet šos norādījumus, pirms lietojat kādu aprīkojumu
Visi šie produkti atbilst Regulas (EU 2016/425) EN362: 2004 / A, EN362: 2004 / B prasībām.
BRĪDINĀJUMS - JŪS NEVARAT VEIKT IERĪCES PAPILDINĀJUMUS UN PĀRVEIDOJUMUS.
Šis produkts ir daļa no personīgās kritiena apturēšanas sistēmas. Lietotājam ir jāizlasa un
jāievēro ražotāja norādījumi par katru sistēmas sastāvdaļu vai daļu. Šīs instrukcijas ir jāizsniedz
šī aprīkojuma lietotājam. Pirms šī aprīkojuma lietošanas lietotājam ir jāizlasa un jāsaprot šīs
instrukcijas vai jāsniedz viņiem paskaidrojumi. Lai pareizi lietotu un uzturētu šo izstrādājumu,
ir jāievēro ražotāja norādījumi. Šī izstrādājuma izmaiņas vai nepareiza lietošana vai instrukciju
neievērošana var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.
PORTWEST neuzņemas atbildību par defektiem, kas radušies produkta ļaunprātīgas
izmantošanas, nepareizas izmantošanas, pārveidošanas vai pārveidošanas rezultātā, vai par
defektiem, kas radušies produkta neinstalēšanas, apkopes vai lietošanas trūkuma dēļ saskaņā
ar ražotāja norādījumiem.
Lietotāja pienākums ir pārliecināties, ka viņš pārzin šo instrukciju un ir apmācīts, kā pareizi
rūpēties par šo aprīkojumu un to lietot. Lietotājam ir jāzin arī par šīs ierīces darbības īpašībām,
pielietojuma ierobežojumiem un nepareizas lietošanas sekām. Ja jums ir kādi jautājumi
par šī aprīkojuma izmantošanu, kopšanu vai piemērotību jūsu lietojumam, pirms turpināt,
sazinieties ar ražotāju.
Izmantojot šo aprīkojumu, darba devējam jābūt rīcībā esošam glābšanas plānam un līdzekļiem,
lai to īstenotu un paziņotu šo plānu lietotājiem, pilnvarotām personām un glābējiem.
Īpašniekam ir jāpārliecinās, ka ir izveidots glābšanas plāns, kas attiecas uz visām ārkārtas
situācijām, kas varētu rasties darba laikā, un ka lietotāji to zina.
Zem darba ņēmēja ir jābūt pietiekamai brīvai vietai, lai apstādinātu kritienu pirms atsitiena
ar zemi vai šķēršļiem. Nepieciešamā brīvā vieta ir atkarīga no šādiem faktoriem: stiprinājuma
augstums, savienojošās apakšsistēmas garums, palēninājuma attālums, brīvā kritiena attālums,
strādnieka augstums, instalācijas stiprinājuma elementa kustība.
Kritiena apturēšanas sistēma sastāv no attēlotajām atsevišķajām sastāvdaļām, un to var
izmantot tikai ar pārbaudītām un apstiprinātām sastāvdaļām. Nemainiet un apzināti nelietojiet
šo aprīkojumu. Lietojot šo aprīkojumu kopā ar komponentiem vai apakšsistēmām, kas nav
aprakstītas šajā rokasgrāmatā, sazinieties ar ražotāju. Dažas apakšsistēmas un komponentu
kombinācijas var traucēt šīs iekārtas darbību.
PIELIETOJUMS, MĒRĶIS UN IEROBEŽOJUMI
UZMANĪBU! Ja kritiena ierobežotājs tiek pakļauts triecienam, krišanas vai cita pēkšņa trieciena
rezultātā tas ir jānoņem no ekspluatācijas.
IEROBEŽOJUMI
Nekad nepievienojiet vairāk nekā vienu cilvēku kritiena ierobežotājam. Ieteicamā darba
temperatūra = -30 ° C līdz 50 ° C.
Stiprinājuma stiprības prasība ir 12 kN. Izvairieties no virves kontakta ar asām malām.
Ierīcei jābūt noenkurotai tieši virs galvas, lai samazinātu šūpošanās risku. Bīstamības leņķis
nedrīkst pārsniegt 30º
UZMANĪBU: Nekad neļaujiet kritiena apturēšanas ierīcei pieslēgt vairāk nekā vienu personu
vienlaikus.
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Ja netiek ievēroti norādījumi par lietošanas uzglabāšanu, tas var sabojāt un / vai mainīt pareizu
iekārtas darbību. Šie produkti jāizmanto apmācītiem un / vai kompetentiem cilvēkiem, vai arī
lietotājs jāuzrauga apmācītai un / vai kompetentai personai. Pirms un pēc lietošanas ir jāparedz
kritiena augstums. Lietotājam vienmēr jāpārbauda zemāk esošā telpa zem sevis, lai izvairītos
no jebkādas sadursmes ar šķēršļiem. Iekārtas jāpārbauda pirms katras lietošanas (PIRMS
LIETOŠANAS) un rūpīgāk, regulāri (PERIODISKĀ PĀRBAUDE). Visu detalizēto pārbaužu rezultāti
jāreģistrē, kā arī jāveic uzskaite par izmantošanu un apkopi. Vēlams katram IAL lietotājam
izsniegt jaunu aprīkojumu, lai viņš / viņa zinātu visu tā lietošanas vēsturi. Ja nepieciešams,
lietotājam identifikācijas nolūkos kaut kur uz ierīces jānorāda savs vārds. Lietotājs ir atbildīgs
arī par produkta labu saglabāšanu. Neatveriet kritiena ierobežotāju, jo atspere ir pakļauta
spriegumam. Iekārtai ar ievelkamu auklu, kas izgatavota no jostām (poliestera vai neilona),
jāuztur spēks vismaz 15 kN vai jābūt izgatavotai no stiepļu troses (tērauda), kas iztur vismaz
12 kN spēku.
PIRMS LIETOŠANAS
Pirms katras individuālo aizsarglīdzekļu lietošanas obligāti ir jāpārbauda šīs ierīces pirms
lietošanas, lai pārliecinātos, vai tās pirms lietošanas tiek izmantotas un darbojas pareizi.
Pārliecinieties, ka tiek ievēroti katra komponenta lietošanas ieteikumi, kā norādīts lietotāja
instrukcijā. Lai nodrošinātu produkta uzticamību un veiktspējas konsekvenci, ļoti ieteicams, lai
sistēmā izmantotos komponentus ražotu viens un tas pats ražotājs.
Pirms lietojat šo aprīkojumu, jums tas jāizlasa un jāsaprot, vai arī jums ir jāpaskaidro šādas
instrukcijas. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ievainojumus vai nāvi.
Nelietojiet personīgās kritiena apturēšanas ierīces, ja neparedzēta kritiena laikā ķermenis var
saskarties ar šķēršļiem, kas lietotājam var izraisīt ievainojumus vai būt nāvējoši.
Pārbaude pirms lietošanas sastāv no vizuālas un taustes pārbaudes, kas jāveic pirms lietošanas
katru dienu.
Pirms katras lietošanas pārbaudiet kritiena ierobežotāju, ieskaitot bloķēšanas funkciju (strauji
pavelciet, lai pārbaudītu), ievilkšanas funkciju, virves stāvokli, savienotāju, korpusa un
stiprinājumu funkciju un stāvokli, etiķešu salasāmību un visus defektu, bojājumu vai trūkstošo
daļu pierādījumus.
Pārbaudiet, vai ir visas etiķetes un vai tās ir pilnībā salasāmas.
Pārbaudiet stiprinājumu savienotājus, vai nav bojājumu, korozijas un pareizs darba stāvoklis.
Visa ierīce ir ideālā stāvoklī un pārliecinieties, ka apvalkā nav iekļuvuši svešķermeņi. Visas
redzamās montāžas skrūves un kniedes ir klāt un ir pienācīgi pievilktas.
Savienotājs kritiena ierobežotāja augšpusē un nodrošina pārvietošanās brīvību. Pārbaudiet,
vai nav izkropļojumu, plaisu, apdegumu vai nodilušu detaļu un pārliecinieties, ka turētājs
ir aizvērts.
Pirms katras lietošanas pārbaudiet savienotājus. Pārliecinieties, ka tajā nav bojājumu,
deformāciju, pārmērīga nodiluma vai korozijas. Atverei un slēdzenei jādarbojas nevainojami,
bez grūtībām. Atverei jābūt pilnībā aizvērtiem un nofiksētiem pie āķa.
Ja tāds ir, pārbaudiet enerģijas absorbētāju, lai noteiktu, vai tas ir aktivizēts. Par pagarinājumu
nevajadzētu būt. Pārliecinieties, ka enerģijas absorbētāja vāks ir nostiprināts un nav saplēsts
vai sabojāts.
Pārliecinieties, ka auklas ir brīvi visā to garumā. Strauji velciet auklu, lai pārbaudītu bloķēšanu,
un nodrošinātu pareizu, vienmērīgu ievilkšanu.
Pārbaudiet, vai auklai nav bojājumu. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot kritiena ierobežotāju,
ja auklai ir kādi defekti, t.i. saplīsušas vai saplacinātas štropes šķipsnas, sagrieztas šķiedras
vai nepareizi ievelkas
Ja jūs šo ierīci pārdodat tālāk, ir svarīgi, lai visas lietošanas, apkopes un periodiskās pārbaudes
instrukcijas tiktu sniegtas galamērķa valodā.
Pilna ķermeņa siksnas ir vienīgā pieņemamā ierīce, kuru var izmantot, lai apturētu kritienu.
Kritiena apturēšanas sistēma enkura ierīcei vai stiprinājuma vietai vienmēr jābūt novietotai,
un darbs jāveic tā, lai samazinātu gan kritiena iespējas, gan iespējamo kritiena attālumu.
Enkura ierīce/punkts jānovieto virs lietotāja pozīcijas. Enkura ierīces/punkta forma un uzbūve
neļauj pašiedarbīgi atvienoties no aprīkojuma. Enkura ierīces/punkta minimālā statiskā
izturība ir 10KN. Ieteicams izmantot sertificētu un marķētu konstrukcijas stiprinājuma punktu,
kas atbilst EN795
Pilnas ķermeņa stiprinājumus izmantojiet tikai stiprinājuma punktus, kas apzīmēti ar lielu
burtu “A”, lai piestiprinātu kritiena apturēšanas sistēmu. Marķējums, piemēram, “A / 2”, nozīmē
nepieciešamību kritiena apstādināšanas sistēmu piestiprināt abiem piestiprināšanas punktiem
vienlaikus. Pie kritiena apturēšanas sistēmas ir aizliegts piestiprināt pie viena piestiprināšanas
punkta, kas apzīmēts ar “A / 2”.
Ja kādreiz rodas šaubas par kāda objekta turpmāku izmantojamību, jautājums jānosūta
kompetentajai personai vai iekārta jānogādā karantīnā vai jāiznīcina. Lietotājiem jābūt
medicīniski piemērotiem darbībām augstumā. Brīdinājums, inerta piekare instalācijā var izraisīt
smagus ievainojumus vai nāvi
Kritiena brīvā vieta - D1 diagramma
Nepieciešamā brīvā vieta ir atkarīga no savienojošās apakšsistēmas veida, stiprinājuma vietas
un virves pagarinājuma īpašībām. Pārliecinieties, vai stiprinājuma punkts ir pareizi novietots, lai
ierobežotu risku un kritiena augstumu.
Nepieciešamā minimālā brīvā vieta zem lietotāja kājām, lai izvairītos no sadursmes ar
konstrukciju vai zemi kritienā no augstuma = 3 metri. Ar masu 100 kg brīvai vietai un
attālumam jabūt 2 metri plus papildu 1 metrs.

A. 2m (maksimālais) štrope / savilkšanās garums
B. 2m štropes garums / savilkšanās garums
C. 1,75 M Darba ņēmēja augums D 1M drošības koeficients E KOPĀ 6,75M
NO STIPRINĀJUMA
LIETOŠANA
• Šo aprīkojumu drīkst izmantot tikai apmācītas un kompetentas personas. Pretējā gadījumā
lietotājam jābūt tiešā apmācītas un kompetentas personas uzraudzībā.
• Tas ir svarīgi drošībai, ka enkura ierīcei vai enkura punktam vienmēr jābūt novietotam un darbu
jāveic tā, lai samazinātu gan kritiena iespējas, gan iespējamo kritiena attālumu.
• Kritienu samazināšanu var samazināt, strādājot pēc iespējas tieši zem stiprinājuma. Kritiens
vairāk nekā par 30º no vertikāles radīs šūpošanās efektu, kas, aizskarot šķēršļus, var izraisīt
ievainojumus vai nāvi.
• Neatstājiet virvi uz ilgu laiku, kamēr ierīce netiek lietota. Ļaujot auklai pilnībā pagarināties
ilgāku laika periodu, var priekšlaicīgi pavājināties ievilkšanās atspere.
• Vienmēr glabājiet auklu tīru un bez sausiem dubļiem, cementa utt. To nedarot, var notikt
priekšlaicīga bloķēšana un pārtīšana.
• Ir svarīgi izvairīties no saskares ar ķīmiskām vielām, kas varētu ietekmēt iekārtas darbību. Tajos
ietilpst visas skābes un stiprās kodīgās vielas. Iekārtas ir jāizņem no ekspluatācijas, ja notiek
saskare vai pat ir aizdomas par to.
• Ja darbības laikā tiek atrasts kāds kaitējums vai bojājumi vai apstākļi, kas var apdraudēt drošību:
PĀRTRAUKT DARBU NEKAVĒJOTIES.
LIETOŠANAS PASĀKUMI
Iekārtai nepieciešama periodiska apkope, lai nodrošinātu drošu un pareizu darba stāvokli.
Strauji pavelciet auklu, lai pārbaudītu bloķēšanu pirms katras lietošanas. Nodrošiniet pareizu
vienmērīgu ievilkšanu.
Nelietojiet personisko kritiena apturēšanas ierīces, ja šķēršļi var palēnināt lietotāju un novērst
ierīces mehānisma bloķēšanu. Ja notiek kritiens, ierīce bloķējas un aiztur kritienu. Jebkura iekārta,
kas pakļauta krišanas apturēšanas spēkiem vai kurai ir bojājumi, kas atbilst kritiena apturēšanas
spēku iedarbībai, nekavējoties jānoņem no ekspluatācijas.
UZSTĀDĪŠANA UN DARBĪBA
Lietotājam ir jāizlasa un jāievēro ražotāja norādījumi par katru sistēmas sastāvdaļu vai daļu.
Šīs instrukcijas ir jāsniedz šī aprīkojuma lietotājam un uzstādītājam. Šīs iekārtas lietotājam un
uzstādītājam jāizlasa un jāsaprot šīs instrukcijas pirms lietošanas vai uzstādīšanas. Izpildiet
ražotāja norādījumus par drošības aprīkojumu, ko izmanto šajā sistēmā.
Šis aprīkojums ir paredzēts uzstādīšanai un lietošanai personām, kuras ir apmācītas pareizi
lietot un pielietojot.
Enkurošanas punktiem pēc iespējas jāatrodas tieši virs lietotāja. Šūpošanās notiek tad, kad
stiprinājuma punkts neatrodas tieši virs kritiena vietas.
Izvairieties strādāt vairāk nekā 30 ° no vertikāles. Spēks, triecot priekšmetu šūpošanās objektā, var
izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.
Apsveriet apdraudējumus, kas saistīti ar sistēmas pievienošanu un atvienošanu. Pārliecinieties, ka
savienojuma un atvienošanas punktos ir pieejami atbilstoši enkura punkti, nosēšanās platformas
vai citi līdzekļi, lai varētu droši pāriet uz sistēmu un no tās.
Vairums savienotāju vājākais posms ir atvēršanas vārti, tāpēc jāizvairās no slodzes pret tiem.
Savienotājiem jābūt brīvi pārvietotiem bez traucējumiem; jebkurš ierobežojums, iekraušana pāri
malai vai ārējs spiediens samazina tā izturību.
Kad strādnieks ir piestiprināts pie kritiena ierobežotāja, tas var brīvi pārvietoties ieteiktajās darba
zonās normālā ātrumā. Virvei vajadzētu gludi izstiepties un bez vilcināšanās ievilkties.
UZMANĪBU:
Viss aprīkojums, ko iesaka PORTWEST, jāizmanto kā daļa no pilnīgas personīgās kritiena
aizsardzības sistēmas. Pircējs vai lietotājs, kurš izvēlas neievērot šo brīdinājumu, ir pilnībā atbildīgs
par visas sistēmas drošību. Darba devējs un darbinieks atzīst, ka visas personiskās kritiena
aizsardzības sistēmas sastāvdaļas pirms lietošanas ir savstarpēji savietojamas.
Stiprinājuma punkts
Stiprinājuma vieta ir rūpīgi jāizvēlas, lai samazinātu iespējamo šūpošanās trieciena risku un
izvairītos no tā, ka varētu notikt kritiens.
Vēlams, lai sistēmas stiprinājuma punkts atrastos virs lietotāja vietas, un tam jāatbilst EN 795
standarta prasībām (minimālais stiprums 12 kN).
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;
• 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.
KALPOŠANAS ILGUMS
• Šī produkta potenciālais kalpošanas laiks ir šāds: līdz 10 gadiem no izgatavošanas datuma
• Faktisko kalpošanas laiku ietekmē dažādi faktori, piemēram: lietošanas intensitāte, biežums un
vide, lietotāja kompetence, produkta glabāšanas un uzturēšanas kārtība utt.
Visas Portwest izstrādājumu atbilstības deklarācijas ir pieejamas vietnē
www.portwest.com/declarations

VIZUĀLĀS UN TAKTIĀLĀS PĀRBAUDES ZIŅOJUMS
IAL PĀRBAUDES VEIDLAPA
Lietotāja vārds:

Ražotājs:

Modelis:

Ražotājs: 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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Savienotāja korpusa stāvoklis (plaisas, atzīmes, nodilums, deformācija, korozija)
Savienotāja āķa vai deguna stāvoklis (plaisas, atzīmes, nodilums, deformācija, korozija)
Vārtu savienotāja, kniedes, bloķēšanas uzmavas stāvoklis (atzīmes, 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)

LĒMUMS (ATZĪME)

Šis produkts nav derīgs, lai turpinātu darbu (FAIL)

Pārbaudes datums

Nākamās pārbaudes
datums:

Pārbaudījis: (vārds)

Kāda vārdā: (uzņēmums)

LĒMUMS (ATZĪME)

Paraksts:
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