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КОНЕКТОРИ

КОНЕКТОРИ / EN362
Овој приклучок може да се користи со лични системи за заштита од паѓање, како што се заштита, 
ограничување, работно позиционирање, систем за суспензија или спасување. Корисникот мора да ги 
прочита и да ги разбере упатствата на производителот за секоја компонента или дел од целиот систем. 
Овие конектори се дизајнирани да се користат само како што е наведено во корисничките инструкции 
на секој производ.

КАРАБИНЕР :

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ДИЈАГРАМОТ НА ПОЧЕТОКОТ НА КОРИСНИЧКОТО УПАТСТВО   D2
Карабинерот со долг облик има висока јачина на оската. Јачината на конекторот се одредува со примена 
на надворешна сила долж должината (главната оска) со употреба на две кружни метални шипки.
Чекор 1  Вртење на затворачот 90 степени
Чекор 2 Притискање на затворачот навнатре за да се отвори .
Чекор 3 По отпуштањето на затворачот, ќе бидат затворен со автоматско заклучување.
Класа Б Ззначи Основен конектор

РОТИРАЧКА ПАПАГАЛ КУКА:
Индикаторот за оптоварување се наоѓа во вртливата кука. Вртливoto  око ќе се издолжи  и ќе покаже 
црвена површина кога ќе бидат подложени на паѓање на силите како што е прикажано.

Кука 

Отварање на затворачот:

Заклучи ПлочаОтварање на затворачот: 6MM

Материјал: Челик 

Oптоварување :20kN

Класа:EN362:2004/T

Кука

Отварање на затворачот:
Заклучи Плоча

Отварање на затворачот: 8MM

Материјал: Челик 

Oптоварување : 20KN

Класа  EN362:2004/

T Категорија

Индикаторот за 
оптоварување се 
наоѓа во вртливата 
кука. Вртливoto  око 
ќе се издолжи  и 
ќе покаже црвена 
површина кога ќе 
бидат подложени 
на паѓање на 
силите како што е 
прикажано.

Класа Т значи:  завршен конектор`

ОПЕРАЦИЈА
ПРОВЕРЕТЕ ЈА БРЗАТА КУКА ЗА ДА СЕ ОСИГУРАТЕ ДЕКА РАБОТИ СЛОБОДНО, СЕ ЗАКЛУЧУВА, 
А ВРТЕЊЕТО РАБОТИ ПРАВИЛНО.
Чекор 1: За да ја поврзете куката за прикачување на точката за поврзување, притиснете го механизмот 
за заклучување на задниот дел со прстот и притиснете на портата со палецот.
Чекор  2: Кога е поставено околу точката за поврзување, пуштете го затворачот да се затвори со 
автоматско заклучување.
Чекор  3: Проверете ја инсталацијата. Куката треба целосно да ја затвори точката за поврзување и да 
биде безбедно затворена и заклучена. Секогаш проверувај!
ПОТСЕТНИК:
Конекторот мора секогаш да се користи со затворен и заклучен затворач; Неговата сила е значително 
намалена ако затворачот е отворен.
Систематско проверување на затворачот е целосно затворена и заклучена со притискање со 
рака.. Отворете ја портата и потврдете дека автоматски се затвора кога ќе се отпушти.
Кога е затворен, конекторот има најголема сила по долгата оска. Вчитувањето и која било друга насока 
ја намалува неговата сила
Конекторот мора да може да се движи слободно и без пречки; секое ограничување или надворешен 
притисок е опасно.
Промените или злоупотребата на овој производ или непочитувањето на упатствата може да доведат до 
сериозни повреди или смрт.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Одстранете  ја опремата ако покажува знаци на намалена јачина или нарушена 
функција. Уништете ја  опремата за да се спречи понатамошна употреба.
ОДЕРЖУВАЊЕ, СЕРВИС И СКЛАДИШТЕЊЕ
Опремата треба соодветно да се чува и одржува, а треба да се следи назад до производителот или 
неговиот овластен претставник. Доброто одржување и правилното складирање на вашата ОЛЗ 
ќе го продолжи животот на вашиот производ, истовремено гарантирајќи ја вашата безбедност. 
Непридржувањето кон упатствата за складирање и одржување може да ја оштети или да ја измени 
правилната работа на овие производи. Последиците од непочитување на овие упатства може да бидат 
сериозни и сериозни. 

ЖИВОТЕН  ВЕК
Рокот на траење е тешко да се предвиди без да се земат предвид условите за употреба. Тоа зависи од 
интензитетот и фреквенцијата на употреба, како и од околината во која производот се користи. За да го 
продолжите животот на овој производ, внимавајте при транспортирањето и користењето. Избегнувајте 
удари и тријте против абразивни површини или остри рабови, итн.
Овие производи полека се влошуваат со годините, без оглед на употребата, и ова се забрзува со тешки и 
динамични оптоварувања.
Одредени фактори на животната средина во голема мера ќе го забрзаат абењето: сол, песок, снег, мраз, 
влага, хемикалии, итн. (листата не е сеопфатна).
Производот мора да се повлече oд употреба:
• Ако бил подложен на голем пад (или оптоварување).
• Не ја помине инспекцијата.
• Кога производот покажува истошеност и голема изабеност
• Имате сомнеж во производот
• И  не ја знаете неговата цела историја на користење.
• Кога станува застарено поради промени во законодавството, стандардите, техниката или 

некомпатибилноста со друга опрема, итн. 

ОДРЖУВАЊЕ
Овој производ мора да биде заштитен од екстремни температури, механички сили, хемикалии, остри 
предмети и УВ зрачење во секое време. Овие капацитети не бараат одржување, но се препорачува:
За да помогнете во одржување на следливост на производот, не отстранувајте ознаки или етикети. 
Мора да проверите дали ознаките на производот остануваат читливи за време на целиот животен век 
на производот. 
 

Преголемо издигнување на нечистотија, боја, итн. може да ја спречи опремата да работи правилно и во 
потешки случаи да го деградира производот до точка каде што слабее и треба да се отстрани од услугата.
Не ја оставајте надвор опремата на лошо време
Ако имате било какви прашања во врска со состојбата на вашиот производ или имате сомневања за 
ставање во употреба, контактирајте со производителот.
ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА 
Ако имате било какви прашања во врска со состојбата на вашиот производ или имате сомневања за 
ставање во употреба, контактирајте со производителот.
Периодично чистете ја надворешноста на овие уреди со мека влажна крпа без употреба на растворувачи, 
киселини или алкални раствори.
Избришете ги сите површински нечистотии, кал, прашина, итн. со влажен сунѓер. Целосно со сушење со 
чиста вода и целосно суво со чиста крпа.
Не го подмачкувајте ниеден дел од опремата.
Металните делови треба да бидат избришани со крпа импрегнирана со превентивно масло за ‘рѓа.
Не го потопувајте во вода или која било друга течност што може да ја смени јачината на јажето или 
механизам за палење.

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД- 

Покрај инспекцијата пред секоја употреба, најмалку на секои 12 месеци, ригорозен преглед на 
уредот мора да се изврши од надлежен инспектор. Оваа фреквенција може да варира во зависност 
од фреквенцијата и интензитетот на употреба. Периодичното испитување на редовна основа е од 
суштинско значење за да се обезбеди континуирана ефикасност и издржливост на уредот, на кој зависи 
безбедноста на корисникот. Резултатите од испитувањето ќе бидат поврзани со “RECORD EQUIPMENT” што 
се испорачува со секој уред и кој мора да го придружува уредот.

ЧЕКОРИ НА ПРЕГЛЕДОТ 
Проверете го целиот уред, вклучувајќи ги конекторите, сврзувачите, куќиштето, итн. Проверете ја целата 
опрема за оштетување, корозија или ‘рѓа. Побарајте пукнатини, свиоци или абење што би можеле да 
влијаат на силата и функционирањето на системот.
• Проверете ги цревата за дисторзија, на штета.
• Главните куќишта на телото се вклопуваат рамномерно и дека нема празнини помеѓу деловите.
• Проверете го пренапонскиот прекинувач за лабавите завртки и свитканите или оштетените делови.
• Проверете дали опремата била во контакт со киселини или други хемикалии.
• Пуштете го целото  за да проверите дали дали е оштетено.
• Било која компоненета која е има посекотина или абразија би требало веднаш да се отстрани.
• Прегледајте го ткаењето:
• 
• Сите  треба да бидат ослободени од излитени, исечени или скршени влакна. Провери за солзи, 

гребнатини, мувла, изгореници, промена на бојата, итн.
• Побарајте пресеци во мрежести, абење и оштетувања поради употреба, загревање и контактирање со 

хемиски производи и сл. Бидете особено внимателни за да проверите дали сечените навои и лабавите 
или скршени шевови.

• Проверете ги шевовите за извлечени или исечени конци. Скршените конци може да бидат показател 
дека компонентата за апсорпција на енергија е оптоварена со удар и мора да се отстрани од услугата.

• Состојбата на жичаната јаже (при правењето на оваа проверка, секогаш носат ракавици за да се 
избегне можноста за лацерација со скршени жици)

• Проверете со влечење на целата должина на јаже и дозволете бавно повлекување темелно на вашата 
заштитена рака. Не дозволувајте јаката да се повлече неконтролирано. Тоа може да предизвика 
оштетување на јажето или пролетта за премотајте ја.

• Проверете ги  јажината, дали имаат парчиња, изгореници, скршени жици или влакна, хемиско 
оштетување и тешка абразија.

• Напукнати или искривени каблици за јаже може да покажат дека јажето е оптоварено и мора да се 
отстрани од услугата.

• Инспекција на металните компоненти :
• Металните делови не смееат да се оштетени, скршени, искривени, или да имаат остри рабови, бури, 

пукнатини, изгорени делови или корозија.
• Кај преодните компоненти, проверете за влошување на заштитата и за знаци на корозија.
• Проверете го системот за заклучување на конекторите, проверете дали повратната пружина 

функционира правилно и дека не е настрана на бравата во затворена положба. Отворете ја и пуштете 
го затворачот  за да проверите дали се затвора и заклучува правилно.

• Затворачот не смее да биде блокирана од туѓа материја. Загадувачи како што се кал, песок, боја, 
мраз, валкана вода итн. Може да го спречат функционирањето на системот за заклучување.

• Проверете ги функциите на заклучување:
• Потврди дека јажето се повлекува и целосно се намотува без плеткање или прекин.
• Повлечете ја јажето доволно брзо за да го заклучите системот; повторете ја операцијата 3-5 пати за 

да се обезбеди сигурност.

ОЗНАЧУВАЊЕ 

 D1     ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ДИЈАГРАМОТ НА ПОЧЕТОКОТ НА КОРИСНИЧКОТО УПАТСТВО

1. Повлекувачот функционира со динамично повлекување на јажето. Јажето треба да го блокира и да  
 престане да се извлекува. По ослободувањето на јажето, повлекувачот треба да се повлече во јажето.
2. Користете само потпорен комплет за тело усогласен со EN361. Секогаш треба да се осигурате дека  
 само горниот дел на грбната Д-прстен обележан со капитал “А” на целосниот држач ќе се користи при  
 прицврстување на падот.
3. Уверете се дека уредот е поврзан со фиксна точка за прицврстување која е во согласност со EN795  
 која може да одолее до 12 kN сила за влечење
4. Не си играјте со уредот  Не го  поправајте  сами уредот
5. Препорачана работна температура -30°C до 50°C
6. Овој производ е способен целосно да го заштити од пад лице со телесна тежина од 100 килограми,  
 вклучувајќи облека и алати)
7. Повлечете ја решетката вертикално и проверете ја функцијата за повлекување и заклучување на  
 кабелот / мрежестиот кабел.
8. Не може да се спречи потопување (правливи или каливи)
9. За време на движењето на работникот, дозволена е деформација на работната линија од вертикална  
 линија до 30 °.
10. Јажето не покажува никакви знаци на абење (солза, изнемоштеност, кршење, корозија, промена на  
 бојата, итн.)

ВЕ МОЛИМЕ ЗАПОЧНЕТЕ СО СЛЕДНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОПРЕМАТА И АРХИВИРАЈТЕ ЗАРАДИ ИДНИТЕ 
ПРОВЕРКИ 
ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ДИЈАГРАМОТ НА КРАЈОТ НА БРОШУРАТА

MOДЕЛ:

D2 ОПЕРАЦИЈА

Чекор 1
Вртење на затворачот 90 
степени

Чекор 2
Притискање на затворачот 
навнатре за да се отвори .

Чекор 3
По отпуштањето на затворачот, 
ќе бидат затворен со автоматско 
заклучување.

1  2  3

D1

Повлекувачот функционира со 
динамично повлекување на јажето. 
Јажето треба да го блокира и да престане 
да се извлекува. По ослободувањето на 
јажето, повлекувачот треба да се повлече 
во јажето.

Овој производ е способен целосно 
да го заштити од пад лице со 
телесна тежина од 100 килограми, 
вклучувајќи облека и алати)

Користете само потпорен комплет за 
тело усогласен со EN361. Секогаш треба 
да се осигурате дека само горниот дел на 
грбната Д-прстен обележан со капитал 
“А” на целосниот држач ќе се користи при 
прицврстување на падот.

Повлечете ја решетката 
вертикално и проверете ја 
функцијата за повлекување 
и заклучување на кабелот / 
мрежестиот кабел.

Уверете се дека уредот е поврзан со 
фиксна точка за прицврстување која е во 
согласност со EN795 која може да одолее 
до 12 kN сила за влечење

Не може да се спречи потопување 
(правливи или каливи)

Не си играјте со уредот
Не го  поправајте  сами уредот

За време на движењето на 
работникот, дозволена е 
деформација на работната линија 
од вертикална линија до 30 °.

Препорачана работна температура -30°C 
до 50°C

Јажето не покажува никакви знаци 
на абење (солза, изнемоштеност, 
кршење, корозија, промена на 
бојата, итн.)

1

2

3

4

5
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• Материјал: Челик
• Oптоварување :20kN
• Отварање на 

затворачот:20mm
• EN362:2004/B

КАРАБИНЕР :

Ве молиме комплетирајте ги следните ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА и чувајте ги како референца.

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ:   MОДЕЛ И ТИП/ИДЕНТИФИКАЦИЈА:

TРГОВСКО ИМЕ: СЕРИСКИ БРОЈ:

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
AДРЕСА:

TEЛ, ФАКС,  EMAIL И WEBSITE:

ГОДИНА НА 
ПРОИЗВОДСТВО/ 
РОК НА ТРАЕЊЕ:

ДАТУМ НА КУПУВАЊЕ: ДАТУМ НА ПРВО КОРИСТЕЊЕ:

KОМЕНТАРИ: КОРИСНИК:

Други важни информации(European Standard number):
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Личната заштитна опрема би требало да биде прегледана еднаш во 12 месеци од стручно лице.

MK КОРИСНИЧКО УПАТСТВО  
КОНЕКТОРИ

ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕД ДА ЈА КОРИСТИТЕ ОПРЕМАТА
Сите овие производи се во согласност со барањата на Регулативата (ЕУ 2016/425)
EN355:2002, EN360:2002, EN362:2004, EN795:2012  и EN353-2:2002

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ-
НЕ Е ДОЗВОЛЕНО ДА НАПРАВИТЕ ДОДАТОЦИ ИЛИ 
МОДИФИКАЦИИ НА УРЕДОТ. 

Овој производ е дел од системот за лична заштита од пад. Корисникот мора да ги прочита и да ги 
следи инструкциите за секоја компонента како дел од целиот систем. Овие инструкции мора да 
бидат спроведени од корисникот на оваа опрема.Корисникот мора да ги прочита и да ги разбере овие 
инструкции или да му се даде појаснување пред да ја користи опремата. Треба да се следат упатствата на 
производителот за правилна употреба и одржување на овој производ. Промени или злоупотреба на овој 
производ може доведат до сериозни повреди или смрт.
PORTWEST нема да прифати одговорност за дефекти кои се резултат на злоупотреба, злоупотреба, 
промена или модификација на производот, или за дефекти поради неисполнување, одржување или 
користење на производот во согласност со упатствата на производителот.
Одговорноста на корисникот е да се осигура дека тие се запознаени со овие инструкции и се обучени за 
правилна грижа и употреба на оваа опрема. Корисникот, исто така, мора да биде свесен за оперативните 
карактеристики, границите на примената и последиците од несоодветната употреба на оваа опрема. Ако 
имате какви било прашања во врска со употребата, грижата или соодветноста на оваа опрема за вашата 
апликација, контактирајте со производителот пред да продолжите.
Кога ја користи оваа опрема, работодавачот мора да има план за спасување и средства за да го 
имплементира и да го пренесе тој план до корисниците, овластените лица и спасувачите. Сопственикот 
мора да осигура дека планот за спасување кој се занимава со сите итни случаи кои можат да се појават 
за време на работата е на место и дека корисниците се запознаени со ова.
Мора да има доволно растојание под работникот за да го ублажи падот пред да ја падне  на земјата 
или околу. Потребното растојание  зависи од следните фактори: височина од сидриштето, поврзување 
должина потсистем, забавување далечина, слободен пад далечина, височина на работник, поместување 
на елементите на појасот.
Системот за задржување на падот се состои од илустрирани индивидуални компоненти и може да се 
користи само со тестирани и одобрени компоненти. Не менувајте или намерно не ја злоупотребувате 
оваа опрема. Консултирајте се со производителот кога ја користите оваа опрема во комбинација со 
компоненти или потсистеми различни од оние опишани во овој прирачник. Некои комбинации на 
потсистем и компоненти може да го попречат работењето на оваа опрема.

ПРИМЕНА, НАМЕНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ
ОПОМЕНА :
Во случај да паѓачот е подложен на ударен шок, како резултат на пад или било кој друг ненадеен шок, 
мора да се отстрани од услугата.
ОГРАНИЧУВАЊА
Никогаш не поврзувајте повеќе од една личност со паѓачкиот прекинувач.
Препорачана работна температура = -30 ° C до 50 ° C
Потребната сила на приклучокот е 12 kN.
Избегнувајте контакт со јаже со остри рабови.
Уредот треба да се прицврсти директно над глава за да се минимизира ризикот од пад на замав.
Аголот на опасност при нишање не смее да надмине 30º
ВНИМАНИЕ :
Никогаш не дозволувајте повеќе од едно лице да се поврзе со уредот за задржување на падот. 

ПРИРАЧНИК ЗА ИНСТРУКЦИИ -
Непочитувањето на упатствата за користење на одржување на складирање може да го оштети и / или да 
го смени правилното функционирање на опремата.
Овој производ треба да го користат обучени и / или компетентни лица, или корисникот треба да биде 
надгледуван од обучен и / или компетентен човек.
Пред и по употребата, висината на падовите мора да се предвиди. Корисникот мора секогаш да го 
проверува отворениот простор под него за да избегне судир со пречки.
Опремата треба да се провери пред секоја употреба (ПРЕД УПОТРЕБА) и подетално во редовни интервали 
(ПЕРИОДИЧЕН ИСПИТУВАЊЕ). Резултатите од сите детални инспекции треба да се евидентираат и да се 
чуваат евиденција за користење и одржување.
Пожелно е да се издаде нова опрема на секој корисник на ОЛЗ, така што тој / таа ќе може да ја знае 
целата нејзина историја. Доколку е потребно, корисникот треба да го означи своето име некаде на 
опремата за идентификација. Корисникот, исто така, има одговорност да го зачува производот добро.
Не отворајте го уредот за запирање бидејќи опремата  е затегната. Опремата изработена од полиестер 
(најлон) жица со тврда жица може да издржи сила од најмалку 15 kN или направена од кабел (челик) 
со сила од најмалку 12 kN.
ПРЕД УПОТРЕБА
Пред секоја употреба на лична заштитна опрема задолжително е да се изврши проверка на опремата 
пред да се користи, за да се осигура дека таа е во состојба на сервисирање и работи правилно пред да се 
користи. Осигурајте се дека препораките за употреба на секоја од компонентите се почитуваат како што 
е наведено во упатството за корисникот. Се препорачува компонентите што се користат во системот да 
доаѓаат од истиот производител за да обезбедат конзистентност на продуктивноста и перформансите.
Мора да го прочитате и разберете, или да ви ги објаснат следниве инструкции пред да ја користите оваа 
опрема. Ако не го сторите тоа, може да дојде до повреда или смрт.
Не користете лични апарати за заштита од пад, каде што за време на непредвиден пад, телото може да 
предизвика препреки што ќе предизвикаат повреди или ќе бидат фатални за корисникот.
Предупредувачката проверка се состои од визуелна и физичка инспекција, која треба да се изврши пред 
првата употреба секој ден.
Пред секоја употреба проверете го системот, вклучувајќи ја и функцијата за заклучување (нагло се 
повлече за тестирање), функцијата за повлекување, состојбата на јажето, функцијата и состојбата 
на конекторите, куќиштето и прицврстувачите, читливоста на ознаките и сите докази за дефекти, 
оштетувања или делови што недостасуваат.
Потврди дека сите етикети се присутни и се целосно читливи.
Проверете ги приклучоците за прицврстување за оштетување, корозија и соодветна работна состојба.
Целиот уред е во совршена состојба и бидете сигурни дека нема други материи во кукиштето. Сите 
видливи завртки и навртки се присутни и правилно затегнати.
Да се провери конекторот на врвот уредот и да се обезбеди слобода на движење. Проверете дали има 
знаци на изобличување, пукнатини, изгореници или износени делови и проверете дали затворачот е 
затворен.
Проверете ги конекторите пред секоја употреба. Бидете сигурни дека нема оштетувања, деформитети 
или претерана истрошемост или корозија. Затварачот и бравата треба да работат без проблеми. 
Затварачот мора целосно да се затвори и да го зафати врвот на куката.
Доколку е присутен, проверете го апсорберот на енергија за да утврдите дали е активиран. Не треба 
да има докази за издолжување. Уверете се дека капакот на амортизерот е безбеден и не е искинат или 
оштетен.
Осигурајте се дека јажето е  слободно се провлекува низ својот опсег. Внимателно повлечете  го  јажето 
за да го тестирате заклучувањетов и обезбедете правилно, мазно повлекување.

Проверете го  јажето дали има оштетување. Под никакви околности не треба да се користи 
пренапонскиот прекинувач ако јажето има дефект, т.е. скршени или срамнети со земја ленти за јаже, 
сечење влакна, или не се повлекува правилно.
Доколку некогаш постои сомневање за континуираната употребливост на некој дел од опремата, 
предметот треба да биде упатен до надлежно лице или опремата треба да биде ставена во карантин 
или отфрлена.
Корисниците мора да бидат медицински способни за активности на висина. Предупредувањето, 
инертната суспензија  може да предизвикаат сериозни повреди или смрт. 

ДОЛЖИНА НА ПАДОТ
Неопходното растојание  е зависно од типот на поврзувачкиот потсистем, локацијата на прицврстување 
и елогените карактеристики на јажето. Осигурајте се дека точката за прицврстување е правилно 
поставена, со цел да се ограничи ризикот и висината на падот.
Минималната растојание за нозете на корисникот, со цел да се избегне судир со структурата или земјата 
во пад на висина од 3 метри, со маса од 100 кг  е растојание од 2 метри плус понатамошно растојание 
од 1 метар.
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РАСТОЈАНИЕ

УПОТРЕБА
• Оваа опрема треба да ја користат само обучени и компетентни лица. Со други зборови, корисникот 

треба да биде под директен надзор на обучено и компетентно лице.
• Основно за  безбедноста е дека уредот за прицврстување или прицврстувачката точка секогаш 

треба да се постават, а работата се изведува на таков начин што ќе го минимизира и потенцијалот за 
паѓање и потенцијалното паѓање.

• Лулањето може може да се минимизираат ако се работи што е можно  директно под 
прицврстувањето. Падот од повеќе од 30 степени од вертикалата ќе предизвика ефект на замав што 
би можел да предизвика повреда или смрт поради удар на опструкција.

• Не го оставајте јажето продолжено подолго време додека уредот не е во употреба. Овозможувањето 
на јажето да биде целосно продолжено подолго време може да предизвика предвремено слабеење 
на пружината за повлекување

• Секогаш чувајте го јажето чисто и без сува кал, цемент итн. Ако не го сторите тоа, може да дојде до 
прерано заклучување и грешка при премотувањето.

• Од суштинско значење е да се избегне контакт со било која хемикалија која би можела да влијае 
врз перформансите на опремата. Тоа ги вклучуваат сите киселини и силни каустични супстанции. 
Опремата треба да се повлече да се користи ако се направи контакт или сомнение.

• Ако било кој дефект или грешки се пронајдени за време на работењето, или  случај на околности кои 
можат да ја загрозат безбедноста: ВЕДНАШ СОПРЕТЕ ЈА РАБОТАТА 

МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ УПОТРЕБА
Опремата бара периодично сервисирање за да се обезбеди безбедна и соодветна работна состојба.
Повлечете го остро  јажето за да го тестирате заклучувањето пред секоја употреба, Осигурајте се дека 
правилно се повлекува
Не користете лични апарати за заштита од пад, кога опструкциите можат да го забават корисникот и да 
го спречат блокирањето на механизмот на уредот.
Доколку дојде до пад, уредот ќе го заклучи и ќе го спречи падот. Секоја опрема што е подложена на 
силите за спречување на падот или изложување на штета во согласност со ефектот на силите за апсење 
на падот мора веднаш да се отстрани од услугата.
ИНСТАЛАЦИЈА И РАКУВАЊЕ
Корисникот мора да ги прочита и да ги следи упатствата на производителот за секоја компонента или 
дел од целиот систем. Овие упатства мора да бидат доставени до корисникот и инсталерот на оваа 
опрема. Корисникот и инсталерот на оваа опрема мора да ги прочитаат и разберат овие упатства пред 
употреба или инсталација. Следете ги упатствата на производителот за безбедносната опрема што се 
користи со овој систем.
Оваа опрема е наменета да биде инсталирана и употребувана од лица кои биле обучени за правилна 
примена и употреба
Точките за прицврстување треба да бидат колку што е можно повеќе директно над корисникот. Ниските 
падови се јавуваат кога точката на прицврстување не е директно над местото каде што се случува падот.
Избегнувајте да работите на повеќе од 30 ° од вертикалата. Силата на удар на објект во пад на замав 
може да предизвика сериозни повреди или смрт.
Размислете за опасностите поврзани со поврзувањето и исклучувањето од системот. Обезбедете 
соодветни точки за прицврстување, платформи за приземјување или други средства на располагање 
при поврзување и исклучување точки за да се овозможи безбеден премин кон и од системот.
Најслабиот дел од повеќето конектори е затворачот и треба да се избегнува утовар против него. 
Конекторите мора да бидат слободни да се движат без пречки; Секое ограничување, вчитување преку 
работ или надворешен притисок ја намалува неговата сила.
Додека е прицврстен на пренапрегнатиот пад, работникот е слободен да се движи во рамките на 
препорачаните работни простори при нормални брзини. Јажето треба непречено да се протега и да се 
повлече без двоумење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Целата опрема што е препорачана од PORTWEST треба да се користи како дел од комплетни системи 
за заштита на падови. Купувачот или корисникот што сака да го игнорира ова предупредување е 
единствено одговорен за безбедноста на целиот систем. Работодавачот и вработениот признаваат дека 
сите компоненти на Личните системи за заштита на пад се компатибилни едни со други пред употреба.
TOЧКА НА ПРИЦВРСТУВАЊЕ
Локацијата на прицврстувачот мора внимателно да се избере за да се намалат можните опасности од 
удар на удар и да се избегне удар на објект за време на падот.
Точката на прицврстување за системот треба да биде поставена над положбата на корисникот и треба да 
ги исполнува барањата на стандардот EN 795 (минимална јачина од 12 kN).
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