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PRIKLJUČKI

PRIKLJUČKI / EN362
Ta priključek se lahko uporablja skupaj z osebnimi sistemi za zaščito pred padci, kot so osebni zaustavljalec 
pada, zadrževalni sistem, pozicioniranje dela, visenje ali reševalni sistem. Uporabnik mora prebrati in razumeti 
navodila proizvajalca za vsako komponento ali del celotnega sistema. Ti priključki so namenjeni uporabi samo, 
kot je določeno v navodilih za uporabo posameznega izdelka.

KARABIN:

GLEJTE DIAGRAM NA ZAČETKU UPORABNIŠKEGA LISTA   D2
Dolgo oblikovan karabin ima visoko glavno osno moč. Moč priključka se določi z uporabo sile navzven vzdolž 
njegove dolžine (glavna os) z uporabo dveh okroglih kovinskih palic.
Postopek 1  Obrnite zatič 90 stopinj.
Postopek 2 Da odprete zatič ga pritisnite navznoter.
Postopek 3 Sprostite in zatič bo zaprt ter samodejno zaklenjen.
Razred B pomeni Osnovni priključek

VRTLJIVI ZASKOČNI KAVELJ:
Indikator obremenitve se nahaja v osi zaskočnega kavlja. Vrtljiva os se podaljša in pokaže se rdeča površina, ko je 
izpostavljena silam zaustavljanja padca, kot je prikazano.

Hook 

Odprti zatič:

Zaklepanje ploščeOdprti zatič: 6MM

Material:Jeklo 

Obremenitev:20kN

Razred:EN362:2004/T

Hook

Odprti zatič:
Zaklepanje plošče

Odprti zatič: 8MM

Material:Jeklo 

Obremenitev: 20KN

Razred  EN362:2004/

T Kategorija

Indikator obremenitve 
se nahaja v osi 
zaskočnega kavlja. 
Vrtljiva os se podaljša 
in pokaže se rdeča 
površina, ko je 
izpostavljena silam 
zaustavljanja padca, 
kot je prikazano.

Razred T pomeni: Priključek za prekinitev`

DELOVANJE
PREVERITE, ALI VRTLJIVI ZASKOČNI KAVELJ DELUJE BREZ TEŽAV, DA ZASKOČI IN SE GLADKO 
VRTI.
Postopek 1: Če želite priključiti zaskočni kavelj na priključno točko, s prstom potisnite zapahni mehanizem na 
hrbtni strani in s palcem pritisnite na zatič.
Postopek 2: Ko je postavljen okoli priključne točke, sprostite zatič, da se samodejno zakleni.
Postopek 3: Preverite namestitev. Kavelj mora popolnoma objeti priključno točko in biti varno zaprt in 
zaklenjen. Vedno preverite!
OPOZORILO:
Priključek uporabljate vedno le z zaprtim in zaklenjenim zatičem; njegova moč je močno zmanjšana, če je zatič 
odprt.
Odprite zatič in preverite, ali se samodejno zapre, ko ga sprostite. S pritiskom vaše roke nanj preverite, ali je zatič 
popolnoma zaprt in zaklenjen.
Ko je zaprt, ima priključek največjo moč vzdolž svoje dolge osi. Obremenitev v kateri koli drugi smeri zmanjša 
njegovo moč.
Priključek se mora gibati prosto in brez motenj; vsaka omejitev ali zunanji pritisk je nevaren.
Spremembe ali zlorabe tega izdelka ter neupoštevanje navodil lahko povzročijo resne poškodbe ali smrt.
OPOZORILO: Ne uporabljajte opreme, če kaže znake zmanjšane moči ali okvarjene funkcije. Uničite opremo, da 
preprečite nadaljnjo uporabo.
VZDRŽEVANJE, SERVISIRANJE IN SKLADIŠČENJE
Opremo je potrebno pravilno skladiščiti in vzdrževati ter mora biti sledljiva do proizvajalca ali k njegovemu 
pooblaščenemu zastopniku. Dobro vzdrževanje in ustrezno shranjevanje vaše osebne zaščitne opreme bo 
podaljšalo življenjsko dobo vašega izdelka in hkrati zagotovilo varnost. Neupoštevanje navodil glede skladiščenja 
in vzdrževanja lahko poškoduje ali spremeni pravilno delovanje teh izdelkov. Posledice neupoštevanja teh 
navodil so lahko grobe in resne. 

ŽIVLJENSKA DOBA
Življenjsko doba je težko napovedati brez da bi upoštevali pogoje uporabe. Odvisna je od intenzivnosti in 
pogostosti uporabe ter okolja v katerem se izdelek uporablja. Če želite podaljšati življenjsko dobo tega izdelka 
bodite previdni pri transportu in uporabi. Izogibajte se udarcem in drgnjenju ob abrazivne površe ali ostre 
robove itd.
Ti proizvodi se s starostjo počasi slabšajo, ne glede na uporabo in to staranje pospešujejo težka in dinamična 
obremenitev.
Nekateri okoljski dejavniki močno pospešijo obrabo: sol, pesek, sneg, led, vlaga, kemikalije itd. (Seznam ni 
izčrpen). 

Izdelek ne uporabljajte več, če:
• Je bil izpostavljen velikemu padecu (ali obremenitvi) .
• Ne opravi inšpekcijskega pregleda.
• Izdelek, ki kaže prekomerno obrabo ali poslabšanje.
• Dvomite o njegovi zanesljivosti.
• Ne poznate njene polne zgodovine uporabe.
• Ko postane zastarela zaradi sprememb zakonodaje, standardov, tehnike ali nezdružljivosti z drugo opremo 

itd. 

VZDRŽEVANJE
Ta izdelek mora biti zaščiten pred ekstremnimi temperaturami, mehanskimi silami, kemičnimi snovmi, ostrimi 
predmeti in UV-sevanjem. Te naprave ne potrebujejo posebnega vzdrževanja, vendar je priporočljivo, da:
Da zaradi sledljivost izdelkov, ne odstranjujte oznak ali etiket. Preveriti morate, da bodo oznake izdelka ostale 
čitljive celotno življenjsko dobo izdelka.

Prekomerno nabiranje umazanije, barve itd. lahko prepreči pravilno delovanje opreme in v hujših primerih 
razgradi izdelek do točke, kjer oslabi in jo je potrebno odstraniti iz uporabe.
Naprave ne puščajte zunaj v slabem vremenu.
Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s stanjem vašega izdelka ali imate dvom o njegovi uporabi, se obrnite 
na proizvajalca.

ČIŠČENJE & RAZKUŽEVANJE
 
Onesnaževala, kot so blato, pesek, barva, led, umazana voda itd., lahko preprečijo pravilno delovanje naprave. 
Po potrebi izdelek očistite in posušite.
Občasno očistite zunanjost teh naprav z mehko vlažno krpo brez uporabe topil, kislin ali alkalnih raztopin.
Z vlažno gobo obrišite vso umazanijo, blato, prah itd. Dokončajte čiščenjem s čisto vodo in nato s popolnoma 
suho čisto krpo.
Ne podmazujte nobenih delov naprave.
Za preprečevanje rje, kovinske dele obrišite s krpo impregnirano z olji.
Ne potapljajte ga v vodo ali katero koli drugo tekočino, ki bi lahko spremenila moč vrvice ali delovanje 
mehanizma za zaustavljanje pada.

REDNI PREGLED -
 
Poleg pregledov pred vsako uporabo, mora pristojni inšpektor vsaj vsakih 12 mesecev opraviti podroben pregled 
naprave. Ta frekvenca se lahko spreminja glede na pogostost in intenzivnost uporabe. Redno opravljanje 
pregledov je bistvenega pomena za zagotovitev trajne učinkovitosti in trajnosti naprave, od katere je odvisna 
varnost uporabnika. Rezultati pregleda se vpišejo v “ZAPISNIK O OPREMI”, ki je priložen vsaki napravi in mora 
to napravo spremljati.
Rezultate pregleda zabeležite z naslednjimi podatki: vrsta in model opreme, trgovsko ime, serijsko številko, 
podatke o proizvajalcu, leto izdelave, datum nakupa, datum prve uporabe, datum naslednjega rednega 
pregleda, težave, pripombe, ime in podpis inšpektorja.

POSTOPEK PREGLEDA
 
Preverite celotno napravo, vključno s priključki, pritrdilnimi elementi, ohišjem itd. Preglejte celotno opremo za 
poškodbe, korozijo ali rjo. Poiščite razpoke, krivine ali obrabo, ki lahko vplivajo na moč in delovanje sistema.
• Preglejte ohišje za popačenje; razpoke; ali drugo škodo.
• Da je glavno ohišje enakomerno nameščeno in da med razdelki ni nobenih vrzeli.
• Preglejte zaustavljalec padca za ohlapne vijake in upognjene ali poškodovane dele.
• Preverite stik s kislinami ali drugimi kemikalijami.
• Izvlecite celotno dolžino vrvi, da se prepričate, da ni poškodovana.
• Vsak sestavni del z razrezano ali bistveno abrazijo je potrebno zavreči.
• Preverite pletivo:
• Pletivo mora biti brez vozlov, prekomerne umazanije, strjene barve in madežev rje.
• Na pletivu ne sme biti oljnatih, prerezanih ali zlomljenih vlaken. Preverite da ni raztrganin, odrgnin, pleseni, 

ožganin, razbarvanja itd.
• Bodite pozorni na reze v pletivu, obrabo in poškodbe zaradi uporabe, segrevanja in stika s kemičnimi izdelki 

itd. Bodite posebno pozorni, da preverite da ni prerezanih niti in ohlapnih ali prekinjenih šivov.
• Preverite da ni izvlečenih ali prerezanih šivov. Poškodovani šivi so lahko znak, da je bila komponenta 

absorberja energije obremenjena in jo je potrebno odstraniti iz uporabe.
• Stanje žične vrvi (pri pregledovanju, vedno nosite rokavice, da se ne ranite na zlomljenih žičnatih delcih vrvi):
• Preverite tako, da izvlečete celotno dolžino vrvi in pustite, da se počasi povleče nazaj skozi vašo zaščiteno 

roko. Vrvi ne pustite da se nenadzorovano povleče nazaj. S tem lahko poškodujete vrv ali vzmeti za previjanje 
nazaj.

• Preglejte žično vrv da ni prerezana, ni zavozlana, ni ožgana, da nima zdrobljenih žic ali vlaken, za kemične 
poškodbe in hudo obrabo.

• Poškodovane ali izkrivljene žične vrvi so lahko znak, da je bila vrv obremenjena in jo je potrebno odstraniti 
iz uporabe.

• Pregled kovinskih sestavnih delov:
• Strojna oprema ne sme biti poškodovana, zlomljena, izkrivljena ali imeti ostrih robov, razpok, obrabljenih 

delov ali rje.
• Pri prekritih sestavnih delih preverite, ali je prišlo do poslabšanja zaščite in znakov rje.
• Preverite sistem za zaklep priključkov, zagotovite, da povratna vzmet pravilno deluje in da se v zaprtem 

položaju ne zaskoči na boku. Odprite in spustite zatiče, da preverite, ali se pravilno zapirajo in zaklenejo.
• Zaponko ne smejo blokirati tujki. Onesnaževalci, kot so blato, pesek, barva, led, umazana voda itd., lahko 

blokirajo delovanje sistema zaustavljanja.
• Preverite funkcijo zaklepanja:
• Preverite ali se vrv izvleče in popolnoma povleče brez obotavljanja ali ohlapnosti na liniji.
• Vrv izvlecite dovolj hitro, da zaklenete sistem; ponovite postopek 3-5 krat, da zagotovite zadovoljivo 

delovanje.

OZNAKE
 

D1     GLEJTE DIAGRAM NA ZAČETKU UPORABNIŠKEGA LISTA

1. Navijalo deluje na dinamični poteg vrvi. Vrv ga mora blokirati in zaustaviti nadaljni izvlek.  
 Po sprostitvi vrvi mora navijalo povleči vrv.
2. Uporabljajte samo varovalo celotnega telesa, ki je v skladu s standardom EN361. Vedno se prepričajte, da  
 za zaustavitev padca uporabite le zgornji hrbtni D-obroč, označen  z veliko tiskanim “A”, na varovalnem pasu  
 celotnega telesa.
3. Prepričajte se, da je naprava priključena na fiksno pritrdilno točko, ki ustreza EN795 in prenese  
 upor do 12 kN vlečne sile.
4. Ne posegajte v napravo  Sami ne popravljajte naprave.
5. Priporočena delovna temperatura = -30 ° C do 50 ° C.
6. Ta izdelek lahko popolnoma ustavi padec osebe s 100 KG telesne mase, vključno z oblačili in orodjem)
7. Vrv povlecite navpično in preverite funkcijo vračanja in zaklepanja kabla / pletiva.
8. Posedanja se ne da ustaviti (prašni ali blatni izdelki)
9. Med premikanjem delavca je dovoljen odmik delovne vrvi od navpične črte do 30 °.
10. Vrv ne kaže nobenih znakov obrabe (trganja, lomljenja, zloma, korozije, razbarvanja itd.)

PROSIMO, DA IZPOLNITE SLEDEČI ZAPISNIK O OPREMI IN GA SHRANITE ZA NADALJNO UPORABO.
GLEJTE DIAGRAM NA KONCU KNJIŽICE

MODELI:

D2 DELOVANJE

Postopek 1
Obrnite zatič 90 stopinj.

Postopek 2
Da odprete zatič ga pritisnite 
navznoter.

Postopek 3
Sprostite in zatič bo zaprt ter 
samodejno zaklenjen.

1  2  3

D1

Navijalo deluje na dinamični poteg vrvi. 
Vrv ga mora blokirati in zaustaviti nadaljni 
izvlek. Po sprostitvi vrvi mora navijalo 
povleči vrv.

Ta izdelek lahko popolnoma ustavi 
padec osebe s 100 KG telesne mase, 
vključno z oblačili in orodjem) 
 

Uporabljajte samo varovalo celotnega telesa, 
ki je v skladu s standardom EN361. Vedno 
se prepričajte, da za zaustavitev padca 
uporabite le zgornji hrbtni D-obroč, označen  
z veliko tiskanim “A”, na varovalnem pasu 
celotnega telesa.

Vrv povlecite navpično in preverite 
funkcijo vračanja in zaklepanja 
kabla / pletiva.

Prepričajte se, da je naprava priključena na 
fiksno pritrdilno točko, ki ustreza EN795 in 
prenese upor do 12 kN vlečne sile.

Posedanja se ne da ustaviti (prašni 
ali blatni izdelki)

Ne posegajte v napravo
Sami ne popravljajte naprave.

Med premikanjem delavca je 
dovoljen odmik delovne vrvi od 
navpične črte do 30 °.

Priporočena delovna temperatura = -30 
° C do 50 ° C.

Vrv ne kaže nobenih znakov obrabe 
(trganja, lomljenja, zloma, korozije, 
razbarvanja itd.)
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• Material:Jeklo
• Obremenitev: 20kN
• Odprti zatič:20mm
• EN362:2004/B

KARABIN:

Prosimo, izpolnite naslednji ZAPISNIK OPREME in ga obdržite za referenco.

IME IZDELKA   MODEL IN TIP / IDENTIFIKACIJA:

TRGOVSKO IME: SERIJSKA ŠTEVILKA:

PROIZVAJALEC:
NASLOV:

TEL, FAX, EMAIL IN SPLETNA STRAN:

LETO IZDELAVE 
/ ŽIVLJENJSKA 
DOBA:

DATUM NAKUPA: DATUM PRVE UPORABE:

OPOMBE: IME UPORABNIKA:

Druge pomembne informacije (npr. Evropska številka standarda):

Druge komponente, primerne za uporabo skupaj v sistemu za zaustavitev pri padcu, so:

REDNI PREGLEDI

DATUM RAZLOG ZA VNOS (REDNI 
PREGLED)

OPAŽENE NAPAKE, 
IZVEDENA POPRAVILA 
IN DRUGE USTREZNE 

INFORMACIJE.

IME IN PODPIS ODGOVORNE 
OSEBE 

NASLEDNJI 
DATUM 

REDNEGA 
PREGLEDA

 
Osebno zaščitno opremo pregleda za to pristojna oseba najmanj vsakih 12 mesecev.

SI NAVODILA  ZA  UPORABNIKE 
 
PRIKLJUČKI

PRED UPORABO KATEREKOLI OPREME PREBERITE TA NAVODILA
Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU 2016/425)
EN355:2002, EN360:2002, EN362:2004, EN795:2012 and EN353-2:2002

OPOZORILO -
KAKRŠNI KOLI DODATKI IN SPREMEMBE NAPRAVE NISO DOVOLJENE 
Ta izdelek je del osebnega sistema za zaustavitev padca. Uporabnik mora prebrati in upoštevati navodila 
proizvajalca za vsako komponento ali del celotnega sistema. Ta navodila morajo biti zagotovljena uporabniku 
te opreme. Uporabnik mora prebrati in razumeti ta navodila ali pa mu jih je potrebno pojasniti pred uporabo 
te opreme. Za pravilno uporabo in vzdrževanje tega izdelka je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. 
Spremembe ali zlorabe tega izdelka ali neupoštevanje navodil lahko povzročijo resne poškodbe ali smrt.
PORTWEST ne prevzema odgovornosti za napake, ki so posledica zlorabe izdelka, napačne uporabe, spremembe 
ali nadgradnje, ter za napake, ki nastanejo zaradi neustrezne namestitve, vzdrževanja ali uporabe izdelka v 
skladu z navodili proizvajalca.
Odgovornost uporabnikov je, da so seznanjeni s temi navodili in so usposobljeni za pravilno nego in uporabo 
te opreme. Uporabnik mora biti seznanjen tudi z značilnostmi delovanja, omejitvami uporabe in posledicami 
nepravilne uporabe te opreme. Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi, oskrbi ali primernosti te opreme za 
vašo uporabo, se pred nadaljevanjem posvetujte s proizvajalcem.
Pri uporabi te opreme mora imeti delodajalec pripravljen načrt za reševanje in zagotoviti da ga je možno izvesti, 
ter načrt sporočiti uporabnikom, pooblaščenim osebam in reševalcem. Lastnik mora zagotoviti, da je načrt za 
reševanje kakršnih koli nujnih primerov, ki se lahko pojavijo med delom, pripravljen in da uporabniki to vedo.
Pod delavcem mora biti dovolj prostora za zaustavitev padca pred udarcem v tla ali ob ovire pod njim. 
Zahtevana razdalja je odvisna od naslednjih dejavnikov: višine sidrišča, dolžine povezanega podsistema, 
razdalje po zaviranju, razdalje prostega padanja, višine delavca, premikanja pritrdilnega elementa varovalnega 
pasu.
Sistem za zaustavljanje padca sestavljajo narisane posamezne komponente in se lahko uporabljajo samo s 
preizkušenimi in odobrenimi komponentami. Ne spreminjajte ali namerno zlorabljate te opreme. Pri uporabi 
te opreme v kombinaciji s komponentami ali podsistemi, ki niso opisani v tem priročniku, se posvetujte s 
proizvajalcem. Nekatere kombinacije podsistema in komponent lahko motijo delovanje te opreme.

UPORABA, NAMEN IN OMEJITEV -
OPOZORILO:
V primeru, da je zaustavljalec padca izpostavljen udarcem, kot posledica padca ali katerega koli drugega 
nenadnega šoka, ga je potrebno odstraniti iz uporabe.
OMEJITVE
Nikoli ne povežite več kot ene osebe na zaustavljalec padca.
Priporočena delovna temperatura = -30 ° C do 50 ° C.
Zahtevana moč sidrišča je 12 kN.
Izogibajte se stiku vrvi z ostrimi robovi.
Naprava mora biti zasidrana neposredno nad glavo, da se zmanjša nevarnost nihanja pri padcu.
Kot nevarnosti nihanja ne sme preseči 30 °
OPOZORILO:
Nikoli ne dovolite, da se več kot ena oseba priključi na napravo za zaustavljanje pada. 

NAVODILA -
Neupoštevanje navodil v zvezi s skladiščenjem in vzdrževanjem lahko poškoduje in / ali spremeni pravilno 
delovanje opreme.
Te izdelke morajo uporabljati usposobljene in / ali za to pristojne osebe, ali pa mora uporabnika nadzorovati 
usposobljena in / ali za to pristojna oseba.
Pred in po uporabi je potrebno predvideti višino padcev. Uporabnik mora vedno preveriti prazen prostor pod 
njim, da se izogne vsem stikom z ovirami.
Opremo je potrebno pregledati pred vsako uporabo (PRED UPORABO) in podrobneje v rednih intervalih 
(PERIODIČNI PREGLED). Potrebno je beležiti rezultate vseh podrobnih rednih pregledov in hraniti zapiske o 
uporabi in vzdrževanju.
Zaželeno je izdati novo opremo vsakemu uporabniku OZO-ja, zato da bo vedel celotno zgodovino uporabe. Če 
je potrebno, mora uporabnik označi svoje ime nekje na opremi za prepoznavnost. Uporabnik je tudi odgovoren 
za dobro ohranitev izdelka.
Zaustavljalec padca ne odpirajte, ker je vzmet pod napetostjo. Oprema s samo-vlečno vrvjo, izdelano iz tkanine 
(poliestra ali najlona), mora vzdrževati silo najmanj 15 kN, ali izdelana iz žične vrvi (jeklo), mora vzdrževati 
silo najmanj 12 kN. 

PRED UPORABO
Pred vsako uporabo osebne zaščitne opreme je obvezno opraviti preverjanje opreme pred uporabo, da se 
zagotovi, da je v obratovalnem stanju in da pred uporabo pravilno deluje. Zagotovite, da so priporočila za 
uporabo posameznih komponent izpolnjena, kot je navedeno v uporabniškem navodilu. Močno se priporoča, da 
komponente, ki se uporabljajo na sistemu, prihajajo od istega proizvajalca, da zagotovijo zanesljivost izdelkov 
in doslednost delovanja.
Pred uporabo te opreme morate prebrati in razumeti naslednja navodila, ali pa vam jih mora nekdno pojasniti. 
Če tega ne storite, lahko pride do poškodbe ali smrti.
Ne uporabljajte osebnih naprav za zaustavljanje padca, pri katerih bi lahko telo med nepričakovanim padcem 
naletelo na ovire, ki lahko povzročijo poškodbe ali smrt.
Kontrola pred uporabo je vizualni in fizični pregled, ki ga je treba opraviti pred prvo uporabo vsak dan.
Pred vsako uporabo preverite zaustavljalnik padca, vključno s funkcijo zaklepanja (preizkusite tako, da močno 
potegnete), funkcijo navijanja, stanje vrvi, funkcijo in stanje priključkov, ohišja in pritrdilnih enot, čitljivost 
etiket ter kakršne koli napake, poškodbe ali manjkajoče dele.
Preverite, ali so vse etikete prisotne in popolnoma berljive.
Preverite priključke na sidrišču za poškodbe, korozijo in za pravilno delovanje.
Da je celotna naprava v popolnem stanju in da v ohišju ni nobenih tujkov. Da so vsi vidni montažni vijaki in 
zakovice prisotne in pravilno zategnjene.
Priključek na vrhu sidrišča in zagotovite svobodo gibanja. Preverite znake izkrivljanja, razpok, ožganin ali 
obrabljenih delov in zagotovite, da je zadrževalec zaprt.
Pred vsako uporabo preverite priključke. Prepričajte se, da so brez poškodb, deformacij, prevelike obrabe ali 
korozije. Vhod in zatič naj bi delovala brez težav. Vhod se mora v celoti zapreti in pritegniti nos kaveljca.
Če je prisoten, preverite amortizacijski trak, da ugotovite, ali je bil aktiviran. Na njem ne sme biti dokazov o 
raztegu. Prepričajte se, da je vrhnji sloj na amortizacijskem traku varen in ne raztrgan ali poškodovan.
Prepričajte se, da se trak izvleče prosto skozi celotn doseg. Zelo močno potegnite zanko, da preverite 
zaustavljanje, zagotovite pravilno in gladko umikanje.
Preverite da vrv ni poškodovana. V nobenem primeru se ne sme uporabiti vrv če ima kakršnokoli okvaro, npr. 
natrgane ali sploščene strune v vrvi, prerezana vlakna ali se ne izvleče pravilno.

Če bi kdajkoli obstajal dvom o nadaljni uporabi dela opreme, je potrebno zadevo posredovati za to pristojni 
osebi, ali pa opremo odstraniti iz uporabe ali zavreči.
Uporabniki morajo biti zdravstveno primerni za delo na višini. Opozorilo, inertna suspenzija v pasu lahko 
povzroči resne poškodbe ali smrt. 

PROSTA POT PADCA
Zahtevana razdalja je odvisna od vrste priključnega podsistema, lokacije sidrišča in lastnosti raztezanja vrvice. 
Prepričajte se, da je sidrna točka pravilno nameščena, da bi omejili tveganje in višino padca.
Potrebna najmanjša razdalja pod nogami uporabnika, da se izognete trčenju s konstrukcijo ali tlemi pri padcu z 
višine = 3 m, za maso 100 kg je razdalja zaustavitve 2 metra plus dodatna razdalja 1 meter. 

;

;

;

Sidrišče ;

2m (najdaljša) 
dolžina vrvi / 

Samo-navijalna 
rešilna vrv

2m dolžina vrvi / 
Samo-navijalna 

rešilna vrv

Višina delavca 
1.75M

Varnostna 
razdalja 1M
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Vrvica za absorpcijo energije

Samo-navijalno varovalo 
pred padcem

Varovalo celotnega telesa - 
Pas - Tesno prilegajoč pas

PRED PADCEM

PO PADCU

RAZPRODAJA

UPORABA
• Te izdelke morajo uporabljati usposobljene in / ali za to pristojne osebe, ali pa mora uporabnika nadzorovati 

usposobljena in / ali za to pristojna oseba.
• Bistvenega pomena za varnost je, da je sidrna naprava ali sidrna točka vedno postavljena in da se delo izvaja 

tako, da se zmanjša možnost padca in potencialna razdalja padca.
• Nihanje padca se lahko zmanjša tako, da se delo opravlja čim bolj pod sidriščem. Padec z odklonom več kot 

30 ° od navpične bo povzročil nihanje, ki lahko povzroči poškodbe ali smrt zaradi udarca ob oviro.
• Vrvi ne puščajte napeto dalj časa, medtem ko ni v uporabi. Če to storite za daljše časovno obdobje, se lahko 

trak podaljša in lahko pride do predčasnega slabljenja vlečne vzmeti.
• Vrv naj bo vedno čista, brez posušenega blata, cementa itd. Če tega ne storite, lahko pride do prezgodnjega 

zaklepanja in previjanja.
• Bistveno je, da se izogibate stikom s kakršnimikoli kemikalijami, ki bi lahko vplivala na delovanje opreme. 

Te vključujejo vse kisline in močne kavstične snovi. Opremo je potrebo odstraniti iz uporabe, če pride do 
stika ali obstaja sum.

• Če med obratovanjem odkrijete kakršno koli poškodbe ali napake, ali v okoliščinah, ki bi lahko ogrozile 
varnost: TAKOJ PRENEHAJTE Z DELOM. 

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABO
Redno servisirajte opremo, da zagotovite njeno varno in pravilno delovanje.
Pred vsako uporabo zelo močno potegnite za vrv, da preizkusite zaklepanje. Zagotovite pravilno in gladko 
vrnitev
Ne uporabljajte osebnih naprav za zaustavljanje padca, kjer lahko ovire upočasnijo uporabnika in preprečijo 
zaklepanje mehanizma naprave.
Če pride do padca, se naprava zaklene in ustavi padec. Vsako opremo, ki je bila uporabljena za zaustavitev padca 
ali je poškodovana na podoben način se jo mora nemudoma odstraniti iz uporabe. 

NAMESTITEV IN DELOVANJE
Uporabnik mora prebrati in upoštevati navodila proizvajalca za vsak sestavni del ali del celotnega sistema. Ta 
navodila morajo biti zagotovljena uporabniku in monterju te opreme. Uporabnik in monter te opreme mora 
pred uporabo ali namestitvijo prebrati in razumeti ta navodila. Upoštevajte navodila proizvajalca za varnostno 
opremo, ki se uporablja v tem sistemu.
Ta oprema je namenjena za montažo in uporabo oseb, ki so bile usposobljene za njeno pravilno namestitev 
in uporabo.
Točke sidranja morajo biti točno nad uporabnikom. Do nihanja pri padcu pride, ko sidrišče ni neposredno nad 
točko pada.
Izogibajte se delu z odklonom več kot 30 °. Sila udarca ob predmet v primeru nihanja pri padcu lahko povzroči 
resne poškodbe ali smrt.
Upoštevajte nevarnosti, povezane s priklopom in odklopom iz sistema. Zagotovite, da so na povezovalnih in 
odklopnih točkah na voljo ustrezne sidrne točke, pristajalne ploščadi ali druga sredstva, ki omogočajo varne 
prehode v sistem in iz njega.
Najšibkejši del večine priključkov je zatič, zato se je potrebno izogibati obremenitvi le tega. Priključki se morajo 
prosto gibati brez motenj; vsaka omejitev, obremenitev preko roba ali zunanji pritisk zmanjša njegovo moč.
Medtem ko je pritrjen na odvodnik padca, se delavec prosto giblje znotraj priporočenih delovnih območij pri 
normalni hitrosti. Vrv se mora gladko raztegniti in brez odlašanja povleči nazaj. 

OPOZORILO:
Vso opremo, ki jo priporoča PORTWEST, se uporablja kot del popolnih sistemov za osebno zaščito pred padci. 
Kupec ali uporabnik, ki to opozorilo ne upošteva, je sam odgovoren za varnost celotnega sistema. Delodajalec 
in zaposleni morata biti prepričana, da so vsi sestavni deli sistema za osebno zaščito pred padci med seboj 
združljivi. 

SIDRNA TOČKA
Mesto sidrišča mora biti skrbno izbrano, da se zmanjša morebitna nevarnost udarca med nihanjem in v izogib 
udarcem ob predmet med padcem.
Sidrna točka sistema naj bo nameščena nad položajem uporabnika in mora ustrezati zahtevam standarda EN 
795 (najmanjša moč 12 kN).
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