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Tillverkare:Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland
All information och överensstämmelser för portwest produkter hittar du på  
www.portwest.com/declaration

EG-typkontroll av anmälda organ som är inblandade i konstruktionsstadiet och 
produktionskontroll utförs av: 
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

ANSLUTNINGAR

CONNECTORS / EN362
Denna kontakt kan användas med personliga fallskyddssystem som personlig fallhändelse, fasthållning, 
arbetspositionering, upphängning eller räddningssystem. Användaren måste läsa och förstå tillverkarens 
anvisningar för varje komponent eller del av hela systemet. Dessa kontakter är konstruerade för att användas 
endast enligt specifikationen i varje produkts bruksanvisning.

KARBINER

SE DIAGRAM I BÖRJAN AV ANVÄNDARARKET   D2
Oblongformad karbinhake har en hög Major axelstyrka. Styrkan hos ett kontaktdon bestäms genom att man 
applicerar en utåtkraft längs dess längd (huvudaxeln) med användning av två rundmetallstänger.
Åtgärd 1  Vrider grinden 90 grader.
Åtgärd 2 Tryck in porten inåt för att öppna porten.
Åtgärd 3 Frigöring och porten stängs av automatiskt låst.
Klass B betyder Grundanslutning

SVÄNGBAR SNÄPPHAKE:
En lastindikator är placerad i svängningen på snäppkroken. Det svängbara ögat kommer att förlänga och 
exponera en röd yta när den utsätts för fallande krafter som visas.

Krok 

Öppning:

LåskivaÖppning: 6MM

Material: Stål 

Belastning:20kN

Klass:EN362:2004/T

Krok

Öppning:
Låskiva

Öppning: 8MM

Material: Stål 

Belastning: 20KN

Klass  EN362:2004/

T Kategori

En lastindikator är 
placerad i svängningen 
på snäppkroken. 
Det svängbara ögat 
kommer att förlänga 
och exponera en röd 
yta när den utsätts 
för fallande krafter 
som visas.

Klass T betyder: Termineringskoppling`

DRIFT
KONTROLLERA DEN SVÄNGBARA SNÄPPKROKEN FÖR ATT VARA SÄKER PÅ ATT DEN FUNGERAR 
FRITT, LÅSER OCH SVÄNGNINGEN FUNGERAR SMIDIGT.
Åtgärd 1: För att ansluta snäppkroken till anslutningspunkten, tryck in låsmekanismen på baksidan med finger 
och tryck in på porten med tummen.
Åtgärd 2: När du är placerad runt en anslutningspunkt, släpp porten för att stänga av automatiskt låst.
Åtgärd 3: Kontrollera installationen. Kroken ska helt omsluta anslutningspunkten och vara ordentligt stängd 
och låst. Kontrollera alltid!

PÅMINNELSE:
Kontakten måste alltid användas när porten är stängd och låst. Styrkan minskar kraftigt om porten är öppen.
Öppna porten och kontrollera att den stänger sig automatiskt när den släpps. Systematiskt verifiera att porten är 
helt stängd och låst genom att trycka på den med handen.
När den är stängd, har kontakten störst längd längs dess längdaxel. Lastning i någon annan riktning minskar 
dess styrka.
Kontakten måste kunna röra sig fritt och utan störningar; någon begränsning eller yttre tryck är farligt.
Ändringar eller missbruk av denna produkt eller underlåtenhet att följa instruktioner kan leda till allvarlig skada 
eller dödsfall.
VARNING: Lossa utrustningen om den visar tecken på nedsatt styrka eller nedsatt funktion. Förstör pensionerad 
utrustning för att förhindra vidare användning.

UNDERHÅLL, SERVICERING OCH LAGRING
Utrustningen ska lagras och underhållas korrekt och ska spåras tillbaka till tillverkaren eller hans auktoriserade 
representant. Bra underhåll och lämplig lagring av din PPE kommer att förlänga produktens livslängd samtidigt 
som du garanterar din säkerhet. Bristande överensstämmelse med instruktioner om lagring och underhåll 
kan skada eller ändra den korrekta funktionen av dessa produkter. Konsekvenserna av att inte följa dessa 
instruktioner kan vara grav och allvarliga. 

SERVICELIV
Livslängden är svår att förutsäga utan att ta hänsyn till användningsförhållandena. Det beror på intensitet 
och frekvens av användningen, och på miljön där produkten används. För att förlänga livslängden för denna 
produkt, var försiktig när du transporterar och använder den. Undvik inverkan och gnugga mot slipande ytor 
eller skarpa kanter etc.
Dessa produkter försämras långsamt med ålder oavsett användning och denna åldrande accelereras av tunga 
och dynamiska belastningar.
Vissa miljöfaktorer kommer att påskynda mycket slitage: salt, sand, snö, is, fukt, kemikalier etc. (lista inte 
uttömmande).

En produkt måste gå i pension när:
• Det har blivit utsatt för ett stort fall (eller belastning).
• Det misslyckas med att skicka inspektion.
• Produkt som visar överdriven slitage eller försämring.
• Du har några tvivel om dess tillförlitlighet.
• Du känner inte till sin fulla användarhistorik.
• När det blir föråldrat på grund av ändringar i lagstiftning, standarder, teknik eller oförenlighet med annan 

utrustning, etc. 

VÅRD
Denna produkt måste alltid skyddas mot extrema temperaturer, mekaniska krafter, kemiska ämnen, skarpa 
föremål och UV-strålning. Dessa utrustningar kräver inget särskilt underhåll, men det rekommenderas att:
För att behålla produktspårbarhet, ta inte bort några märken eller etiketter. Du måste kontrollera att 
produktmärkningarna är läsbara under produktens hela livstid.
En överdriven uppbyggnad av smuts, färg etc. kan förhindra att utrustningen fungerar korrekt och i svåra fall 
försämra produkten till en punkt där den försämras och ska tas bort från drift.
Lämna inte enheten i dåligt väder.

Om du har några frågor angående din produkts skick eller har några tvivel om att du ska komma igång, kontakta 
tillverkaren.

RENGÖRING & DESINFEKTION 
Föroreningar som lera, sand, färg, is, smutsigt vatten etc. kan förhindra att enheten fungerar korrekt. Rengör och 
torka produkten om det behövs.
Rengör utsidan av dessa enheter regelbundet med en mjuk fuktig trasa utan att använda lösningsmedel, syror 
eller alkaliska lösningar.
Torka av all yta smuts, lera, damm, etc. med en fuktig svamp. Komplett med svamp med rent vatten och helt 
torr med en ren trasa.
Smörj inte några delar i enheten.
Metalldelarna torkas med en trasa som är impregnerad med rostskyddande olja.
Dunk ner det inte i vatten eller någon annan vätska som skulle kunna förändra nålstyrkan eller 
fallhanteringsmekanismen.

PERIODISK IGENOMGÅNG- 
Förutom inspektionen före varje användning, åtminstone var 12: e månad, måste en noggrann granskning av 
apparaten utföras av en behörig inspektör. Denna frekvens kan variera beroende på frekvens och intensitet 
av användningen. Utföra regelbunden undersökning med jämna mellanrum är avgörande för att säkerställa 
fortsatt effektivitet och hållbarhet hos enheten, där användarens säkerhet beror. Resultaten av undersökningen 
kommer att relateras till “EQUIPMENT RECORD” som levereras med varje enhet och som måste åtfölja enheten.
 Registrera inspektionsresultatet med följande uppgifter: Typ och modell av utrustning, handelsnamn, 
serienummer, tillverkarens kontaktuppgifter, tillverkningsår, inköpsdatum, datum för första gången, datum för 
nästa periodiska inspektion, problem, kommentarer, namn och inspektörens underskrift.

UNDERSÖKNINGSSTEG 
Kontrollera hela enheten, inklusive kontakter, fästelement, hölje, etc. Kontrollera hela utrustningen för skador, 
korrosion eller rost. Leta efter sprickor, böjar eller slitage som kan påverka styrkan och driften av systemet.
• Kontrollera huset för förvrängning; sprickor; eller annan skada.
• Att kroppsselen passar bra och att det inte finns några luckor mellan sektionerna.
• Inspektera fallhämmaren för lösa bultar och böjda eller skadade delar.
• Kontrollera kontakt med syror eller andra kemikalier.
• Dra ut hela längden på snodden för att säkerställa att den inte är skadad.
• Varje komponent med en snitt eller väsentlig nötning ska skrotas.
• Inspektera Webbing:
• Banden måste vara fri från knutar, överdriven nedsmutsning, tung färguppbyggnad och rostfärgning.
• Hela remmen ska vara fri från fläckar, skurna eller brutna fibrer. Kontrollera om slitage,mögel, brännskador, 

missfärgning etc.
• Leta efter revor i bandet, slitage och skador på grund av användning, värme och kontakt med kemiska 

produkter mm. Var särskilt försiktig med att kontrollera om trådarna är sneda och lösa eller brutna sömmar.
• Kontrollera sömmar för dragna eller sönder stygn. slitna stygn kan vara en indikation att energiabsorbent-

komponenten har belastats och måste tas bort från drift.
• Tillståndet på linan (vid kontrollen ska alltid bära handskar för att undvika risk för laceration med trasiga 

trådsträngar):
• Kontrollera genom att dra hela längden på snodden och låt den långsamt dra in grundligt din skyddade 

hand. Låt inte snodden dra in okontrollerad. Om du gör det kan det leda till skador på snodden eller 
spolfjädern.

• Kontrollera kablarna för skär, kinks, brännskador, trasiga trådar eller trådar, kemisk skada och kraftigt 
nötning.

• Spruckna eller förvrängda trådtångar kan indikera att snodden har slagit in och måste tas bort från service.
• Inspektion av metallkomponenter:
• Hårdvaran får inte vara skadad, trasig, snedvridd eller ha några skarpa kanter, grenar, sprickor, slitna delar 

eller korrosion.
• För pläterade komponenter, kontrollera för försämring av skyddet och för tecken på korrosion.
• Kontrollera låsningssystemet på kontakterna, se till att returfjädern fungerar korrekt och att det inte 

sitter i sidled på spärren i stängt läge. Öppna och släpp porten för att kontrollera att den stänger och låses 
ordentligt.

• Porten får inte blockeras av främmande materia. Föroreningar som lera, sand, färg, is, smutsigt vatten etc. 
kan förhindra att låssystemet fungerar.

• Kontrollera låsfunktionen:
• Kontrollera att nyckelbandet drar ut och drar in helt utan tvekan eller slak i linjen.
• Dra snodden ut tillräckligt snabbt för att låsa systemet; Upprepa drift 3-5 gånger för att säkerställa en 

tillfredsställande funktion.
• 
• 

MÄRKNINGAR
 

D1     SE DIAGRAM I BÖRJAN AV ANVÄNDARARKET

1. Retraktorn fungerar med dynamisk dragning av snodden. Snodden ska blockera och sluta dra ut. Efter att ha  
 släppt snodden ska retraktorn dra i snodden.
2. Använd endast en fullständig kroppssele enligt EN361. Se alltid till att endast den övre dorsa D-ringen märkt  
 med huvudet “A” på hela kroppen sänks ska användas i fallhållningsfästet.
3. Kontrollera att enheten är ansluten till en fast förankringspunkt som överensstämmer med EN795 som kan  
 motstå upp till 12 kN dragkraft.
4. Töm inte enheten  Reparera inte enheten själv.
5. Rekommenderad arbetstemperatur -30 ° C till 50 ° C
6. Denna produkt kan helt hota en persons fall med 100 kg biobyvikt inklusive kläder och verktyg)
7. Dra Snoddar vertikalt och kontrollera kabel- / bandet.
8. Kan inte stoppa en sjunkande (pulverformiga eller leriga produkter)
9. Under arbetstagarens rörelse är arbetslängdsböjningen från den vertikala linjen upp till 30 ° tillåten.
10. Lanyarden visar inte något tecken på slitage (tår, fläckar, brott, korrosion, missfärgning etc.)

FYLL DET FÖLJANDE UTRUSTNINGSPRODUKTET OCH BEHÅLL DENNA RECORD FÖR REFERENS.
SE DIAGRAM I SLUTET AV HÄFTET

MODELL:

D2 DRIFT

Åtgärd 1
Vrider grinden 90 grader.

Åtgärd 2
Tryck in porten inåt för att 
öppna porten.

Åtgärd 3
Frigöring och porten stängs av 
automatiskt låst.

1  2  3

D1

Retraktorn fungerar med dynamisk dragning 
av snodden. Snodden ska blockera och 
sluta dra ut. Efter att ha släppt snodden ska 
retraktorn dra i snodden.

Denna produkt kan helt hota en 
persons fall med 100 kg biobyvikt 
inklusive kläder och verktyg)

Använd endast en fullständig kroppssele 
enligt EN361. Se alltid till att endast den 
övre dorsa D-ringen märkt med huvudet 
“A” på hela kroppen sänks ska användas i 
fallhållningsfästet.

Dra Snoddar vertikalt och kontrollera 
kabel- / bandet.

Kontrollera att enheten är ansluten till en 
fast förankringspunkt som överensstämmer 
med EN795 som kan motstå upp till 12 
kN dragkraft.

Kan inte stoppa en sjunkande (pul-
verformiga eller leriga produkter)

Töm inte enheten
Reparera inte enheten själv.

Under arbetstagarens rörelse är 
arbetslängdsböjningen från den 
vertikala linjen upp till 30 ° tillåten.

Rekommenderad arbetstemperatur -30 
° C till 50 ° C

Lanyarden visar inte något tecken på 
slitage (tår, fläckar, brott, korrosion, 
missfärgning etc.)
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• Material: Stål
• Belastning: 20 kN
• Öppning: 20mm
• EN362: 2004 / B

KARBINER

Vänligen fyll i följande UTRUSTNING MÄRKNING och behåll denna post som referens.

PRODUKTNAMN:   MODELL OCH TYP / IDENTIFIKATION:

HANDELSNAMN: SERIENUMMER:

TILLVERKARE:
ADRESS:

TEL, FAX, EMAIL OCH HEMSIDA:

TILLVER-
KNINGSÅR / 
LIVSLÄNGD:

INKÖPSDATUM: DATUM FÖRST I BRUK:

KOMMENTARER: ANVÄNDARNAMN:

Annan relevant information (t.ex. europeiskt standardnummer):

Andra komponenter som är lämpliga för användning tillsammans i höstskyddssystemet är:

PERIODISK UNDERSÖKNING

DATUM ANLEDNING TILL INRESA 
(PERIODISK GRANSKNING)

FEL SOM NOTERAS, 
REPARATIONER 
UTFÖRDA OCH 

ANNAN RELEVANT 
INFORMATION.

NAMN OCH UNDERSKRIFT 
AV KOMPOTENT PERSON

PERIODISK 
GRANSKNING 

NÄSTA 
FÖRFALLODAG

Den personliga skyddsutrustningen ska granskas minst en tolvmånadersperiod av en sammansatt person.

SE ANVÄNDAR INSTRUKTIONER 
 
ANSLUTNINGAR

LÄS SÄRSKILDA INSTRUKTIONERNA FÖRE ANVÄNDNING AV NÅGON UTRUSTNING
Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU 2016/425)
 EN355: 2002, EN360: 2002, EN362:2004, EN795:2012 och EN353-2:2002

VARNING -
ÄR INTE TILLÅTET ATT GÖRA TILLÄGG ELLER MODIFIKATIONER AV 
ENHETEN. 
Denna produkt är en del av ett personligt fallskydd. Användaren måste läsa och följa tillverkarens anvisningar 
för varje komponent eller del av hela systemet. Dessa instruktioner måste lämnas till användaren av denna 
utrustning. Användaren måste läsa och förstå dessa instruktioner eller förklara dem för dem innan du använder 
den här utrustningen. Tillverkarens anvisningar måste följas för korrekt användning och underhåll av denna 
produkt. Ändringar eller missbruk av denna produkt eller underlåtenhet att följa instruktioner kan leda till 
allvarlig skada eller dödsfall.
PORTWEST accepterar inte ansvar för fel som är resultatet av produktmissbruk, missbruk, ändring 
eller modifiering eller fel som beror på att installation, underhåll eller användning av produkten inte 
överensstämmer med tillverkarens instruktioner.
Det är användarens ansvar att försäkra sig om att de är bekanta med dessa instruktioner, och är utbildade i 
rätt vård och användning av denna utrustning. Användaren måste också vara medveten om driftsegenskaper, 
användningsgränser och konsekvenserna av felaktig användning av denna utrustning. Om du har några frågor 
om användningen, vården eller lämpligheten av denna utrustning för din ansökan, kontakta tillverkaren innan 
du fortsätter.
När du använder den här utrustningen måste arbetsgivaren ha en räddningsplan och medel för att genomföra 
den och kommunicera den planen med användare, auktoriserade personer och räddningsaktörer. Ägaren måste 
se till att en räddningsplan som hanterar eventuella nödsituationer som kan uppstå under arbetet är på plats 
och att användarna är bekanta med detta.
Det måste finnas tillräckligt med utrymme under arbetaren för att arrestera ett fall innan man träffar 
marken eller hindren nedan. Det nödvändiga godkännandet är beroende av följande faktorer: förhöjning av 
förankring, anslutning av delsystemets längd, retardationsavstånd, fritt fallavstånd, arbetarens höjd, rörelse 
av selefästelementet.
Ett fallskyddssystem består av de illustrerade enskilda komponenterna och får endast användas med testade 
och godkända komponenter. Ändra eller avsiktligt missbruka denna utrustning. Kontakta tillverkaren när 
du använder denna utrustning i kombination med komponenter eller delsystem än de som beskrivs i denna 
bruksanvisning. Vissa delsystem och komponentkombinationer kan störa driften av denna utrustning.

ANVÄNDNING, SYFTE OCH BEGRÄNSNING -
VARNING:
Om en fallskyddare utsätts för stötdämpning, måste det tas bort från driften till följd av fall eller någon annan 
plötslig chock.
BEGRÄNSNINGAR
Anslut aldrig mer än en person till fallskyddet
Rekommenderad arbetstemperatur = -30 ° C till 50 ° C.
Kravet på förankringsstyrka är 12 kN.
Undvik snoddkontakt med skarpa kanter.
Enheten bör förankras direkt ovanför för att minimera risken för ett svängfall.
Svängfara,  vinkel får inte överstiga 30º
VARNING:
Tillåt aldrig att fler än en person i taget ska anslutas till fallhållningsanordningen. 
INSTRUKTIONSHANDBOK -
Bristande överensstämmelse med instruktioner för användning av lagringsunderhåll kan skada och / eller 
ändra utrustningens korrekta funktion.
Denna produkt bör användas av utbildade och / eller kompetenta personer, eller användaren bör övervakas av 
en utbildad och / eller kompetent person.
Före och efter användning måste fallhöjd förväntas. Användaren måste alltid kontrollera det öppna utrymmet 
under sig själv för att undvika eventuella konflikter med hinder.
Utrustningen bör inspekteras före varje användning (FÖRE ANVÄNDNING) och grundligare med jämna 
mellanrum (PERIODIC EXAMINATION). Resultaten av alla detaljerade inspektioner bör registreras och register 
ska också hållas för användning och underhåll.
Det är att föredra att utfärda ny utrustning för varje användare av PPE så att han / hon kommer att kunna 
känna till hela sin användarhistorik. Om det behövs ska användaren markera sitt eget namn någonstans på 
utrustningen för identifiering. Användaren har också ansvaret för att bevara produkten väl.
Öppna inte fallhämmaren eftersom fjädern är spänd. Utrustningen med en infällbar snodd tillverkad av 
bandet (polyester eller nylon) ska ha en kraft på minst 15 kN, eller tillverkad av ståltråd (stål) ska ha en kraft 
på minst 12 kN. 
INNAN ANVÄNDNING
Före varje användning av personlig skyddsutrustning är det obligatoriskt att utföra en kontroll före användning 
av utrustningen, för att säkerställa att den är i drift och fungerar korrekt innan den används. Se till att 
rekommendationerna för användning av var och en av komponenterna uppfylls enligt användaranvisningen. 
Det rekommenderas starkt att komponenter som används på systemet kommer från samma tillverkare för att 
säkerställa produktens tillförlitlighet och prestandakonsistens.
Du måste läsa och förstå, eller ha följande instruktioner förklarad för dig innan du använder den här 
utrustningen. Underlåtenhet att göra det kan leda till skada eller dödsfall.
Använd inte personliga fallhållningsanordningar, där kroppen under ett oväntat fall skulle kunna träffa hinder 
som kan orsaka skador eller vara dödlig för användaren.
Kontrollen före användning består av en visuell och taktil inspektion, som bör utföras före första användningen 
varje dag.
Innan varje användning inspektera fallhämmaren, inklusive låsfunktionen (dra kraftigt för att testa), 
retraktionsfunktionen, lanyardtillståndet, funktionen och tillståndet för kontakter, hölje och fästelement, 
etikettlättlighet och eventuella tecken på fel, skador eller saknade delar.
Kontrollera att alla etiketter är närvarande och är läsbara.
Inspektera förankringsdon för skador, korrosion och korrekt arbetsförhållande.
Hela enheten är i perfekt skick och se till att inga främmande ämnen har kommit in i höljet. Alla synliga 
monteringsskruvar och nitar är närvarande och ordentligt åtspända.
Anslutningsdonet på hösten på hösten upphör och säkerställer fri rörlighet. Kontrollera om tecken på 
förvrängning, sprickor, brännskador eller slitna delar och se till att behållaren är stängd.
Kontrollera kontakterna före varje användning. Se till att den är fri från skador, deformiteter eller överdriven 
slitage eller korrosion. Porten och låsningen ska fungera smidigt, utan problem. Gates måste helt stänga och 
ingripa näsa av krok.
Om det finns närvarande, inspektera energiabsorberaren för att avgöra om den har aktiverats. Det bör inte 
finnas några tecken på förlängning. Se till att locket på energiblocket är säkert och inte sönder eller skadat.
Se till att lanyard extrakten är fritt under hela sitt sortiment. Dra kraftigt i snodden för att prova låsning, se till 

att du har rätt, jämn inbrott.
Kontrollera snodden för skador. Under inga omständigheter ska fallhämmaren användas om lanyardet har 
någon defekt, dvs brutna eller plana snoddar, skär fibrer eller inte returerar korrekt.
Skulle det alltid råda några tvivel om fortsatt utrustning för utrustning, bör saken hänvisas till en behörig 
person eller utrustningen ska säljas i karantän eller kasseras.
Användare måste vara medicinskt lämplig för aktiviteter på höjd. Varning, inert suspension i en sele kan leda 
till allvarlig skada eller dödsfall. 

FALLSKYDD NÖDVÄNDIHETER
Det nödvändiga godkännandet är beroende av typen av anslutande delsystem, förankringsplatsen och 
lanyardens förlängningsegenskaper. Se till att ankarpunkten är korrekt placerad, för att begränsa risken och 
höjden på ett fall.
Nödvändigt minimalt utrymme under användarens fötter, för att undvika kollision med konstruktionen eller 
marken i fallet från en höjd = 3 meter. Med en massa på 100 kg är frigöringen avståndet 2 meter plus ett extra 
avstånd 1 meter.
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Energiabsorberande snodd

Innfällbar fallhäftning

Full kropps sele, Midja 
bälte, Lårbälte
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ANVÄNDANDE
• Denna utrustning ska endast användas av utbildade och kompetenta personer. Annars borde användaren 

vara under direkt övervakning av en utbildad och kompetent person.
• Detta är avgörande för säkerheten att ankaranordningen eller förankringspunkten alltid ska placeras och 

arbetet utförs på ett sådant sätt att det minskar både fallpotentialen och potentiellt fallavstånd.
• Swing falls kan minimeras genom att arbeta så direkt under förankringen som möjligt. Ett fall från mer 

än 30º från vertikalt kommer att ge en gungseffekt som kan orsaka skada eller död som en följd av att en 
obstruktion träffas.

• Låt inte nyckelbandet förlängas under långa perioder medan enheten inte används. Att låta snodden vara 
helt förlängd under långa perioder kan orsaka för tidig försvagning av retraktionsfjädern.

• Håll alltid snodden ren och fri från torr lera, cement etc. Om du inte gör det kan det resultera i för tidigt 
låsning och återspolning.

• Det är viktigt att undvika kontakt med kemikalier som kan påverka utrustningen. Dessa inkluderar alla 
syror och starka kaustiska ämnen. Utrustningen ska tas ur drift om kontakten uppstår eller är till och med 
misstänkt.

• Om någon skada eller fel upptäcks under drift eller vid omständigheter som kan äventyra säkerheten: 
STOPPA OMEDELBART ARBETET PÅGÅR. 

FÖRSIKTIGHET FÖR ANVÄNDNING
Utrustningen kräver regelbunden service för att säkerställa ett säkert och korrekt arbetsförhållande.
Dra kraftigt på snodden för att testa låsning före varje användning. Se till att du har rätt jämn inbrott
Använd inte personliga fallhållningsanordningar där hindren kan sakta ner användaren och förhindra att 
mekanismen i enheten låser.
Om ett fall inträffar låser enheten och hämtar fallet. All utrustning som utsätts för krafterna för att arrestera ett 
fall eller uppvisa skador som överensstämmer med effekten av fallskyddsstyrkor måste omedelbart avlägsnas 
från tjänst.

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
Användaren måste läsa och följa tillverkarens anvisningar för varje komponent eller del av hela systemet. 
Dessa instruktioner måste lämnas till användaren och installatören av denna utrustning. Användaren och 
installationsprogrammet för denna utrustning måste läsa och förstå dessa instruktioner före användning eller 
installation. Följ tillverkarens instruktioner för säkerhetsutrustning som används med detta system.
Denna utrustning är avsedd att installeras och användas av personer som har utbildats i korrekt tillämpning 
och användning.
Ankringspunkter ska så långt som möjligt vara direkt över användaren. Svängfall inträffar när 
förankringspunkten inte ligger direkt över den punkt där ett fall inträffar.
Undvik att arbeta vid mer än 30 ° från lodrätten. Kraften att slå ett föremål i ett svängfall kan orsaka allvarlig 
skada eller dödsfall.
Tänk på riskerna med att ansluta och koppla från systemet. Se till att tillräckliga ankarpunkter, 
landningsplattformar eller andra medel är tillgängliga vid anslutnings- och avstängningspunkter för att 
möjliggöra säkra övergångar till och från systemet.
Den svagaste delen av de flesta kontakter är porten och lastning mot den bör undvikas. Anslutningarna måste 
vara fria att röra sig utan störningar. någon begränsning, lastning över en kant eller yttre tryck minskar dess 
styrka.
Medan den är fäst vid fallhämmaren är arbetaren fritt att röra sig inom rekommenderade arbetsområden vid 
normala hastigheter. Snodden ska sträcka sig smidigt och dra in utan att tveka.

VARNING:
All utrustning som rekommenderas av PORTWEST ska användas som en del av ett komplett 
personskyddssystem. Köparen eller användaren väljer att ignorera denna varning är ensam ansvarig 
för säkerheten för hela systemet. Arbetsgivaren och arbetstagaren inser att alla komponenter i 
personskyddssystemen är kompatibla med varandra före användning.

ANCHORAGE POINT
Förankringsplatsen måste väljas noggrant för att minska riskerna för svängfel och för att undvika att träffa ett 
föremål under ett fall.
Ankarpunkten för systemet bör helst placeras över användarens position och ska uppfylla kraven i EN 
795-standarden (minsta styrka på 12 kN).
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