
• FP02
• FP05
• FP30
• FP32
• FP33
• FP35

• FP36
• FP39
• FP40
• FP41
• FP42
• FP48

Výrobca:Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland
Všetky vyhlásenia o zhode produktov Portwest sú k dispozícii na adrese 
www.portwest.com/declarations

ES typová skúška notifikovaného orgánu, ktorý sa podieľa na štádiu 
projektovania a fáze riadenia výroby, sa vykonáva: 
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

SPOJOVACIE PRVKY

KONEKTORY / EN362
Tento konektor možno použiť s osobnými ochrannými systémami proti pádu, ako je napríklad osobné zastavenie 
pádu, zadržanie, polohovanie, zavesenie alebo záchranný systém. Užívateľ musí čítať a porozumieť pokynom 
výrobcu pre každú súčasť alebo časť celého systému. Tieto konektory sú určené na použitie iba tak, ako je 
uvedené v užívateľských pokynoch každého výrobku.

KARABINA:

POZRITE SI SCHÉMU NA ZAČIATKU NÁVODU PRE POUŽÍVATEĽOV   D2
Podlhovastá karabina má vysokú pevnosť hlavných osí. Pevnosť konektora je určená aplikáciou vonkajšej sily 
pozdĺž jej dĺžky (hlavná os) pomocou dvoch guľatých kovových tyčí.
Akcia 1  Otáčanie brány o 90 stupňov.
Akcia 2 Stlačením brány dovnútra otvoríte bránu.
Akcia 3 Uvoľní sa a brána sa zatvorí automaticky.
Trieda B znamená Základný konektor

OTOČNÝ SNAP HÁK:
Indikátor zaťaženia sa nachádza v otočnom zariadení. Otočné oko sa pretiahne a vystaví červenú oblasť, keď je 
vystavená silám pôsobiacim na zastavenie pádu, ako je znázornené.

háčik 

Otvorenie brány:

Záplatná doskaOtvorenie brány: 6MM

Materiál: oceľ 

Zaťaženie:20kN

Trieda:EN362:2004/T

háčik

Otvorenie brány:
Záplatná doska

Otvorenie brány: 8MM

Materiál: oceľ 

Zaťaženie: 20KN

Trieda  EN362:2004/

T kategórie

Indikátor zaťaženia sa 
nachádza v otočnom 
zariadení. Otočné 
oko sa pretiahne a 
vystaví červenú oblasť, 
keď je vystavená 
silám pôsobiacim na 
zastavenie pádu, ako 
je znázornené.

Trieda T znamená: Ukončenie konektora`

PREVÁDZKA
SKONTROLUJTE OTOČNÝ HÁK, ABY STE SA UISTILI, ČI FUNGUJE VOĽNE, ČI SA UZAMKNE, A ČI JE 
OTOČNÝ POHYB HLADKÝ.
Akcia 1: Ak chcete pripojiť poistný hák ku spojovaciemu bodu, zatlačte poistný mechanizmus na zadnej strane 
prstom a zatlačte bránu palcom.
Akcia 2: Keď je umiestnená okolo bodu pripojenia, uvoľnite bránu tak, aby sa automaticky uzavrela.
Akcia 3: Skontrolujte inštaláciu. Hák by mal úplne uzavrieť spojovací bod a mal by byť bezpečne uzavretý a 
uzamknutý. Vždy kontrolujte!
PRIPOMIENKA:
Konektor musí byť vždy používaný s uzavretou a uzamknutou bránou; jeho sila je výrazne znížená, ak je brána 
otvorená.
Otvorte bránu a overte, či sa po uvoľnení automaticky uzavrie. Systematicky overte, či je brána úplne zatvorená 
a zaistite ju stlačením ruky.
Pri zatvorení má konektor najväčšiu pevnosť pozdĺž svojej dlhej osi. Nakladanie v akomkoľvek inom smere 
znižuje jeho pevnosť.
Konektor sa musí pohybovať voľne a bez rušenia; akékoľvek obmedzenia alebo vonkajší tlak je nebezpečný.
Zmena alebo zneužitia tohto výrobku alebo nedodržania pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
UPOZORNENIE: Vyraďte prístroj, ak vykazuje známky zníženej sily alebo poruchy funkcie. Zlikvidujte zariadenie, 
aby ste zabránili ďalšiemu použitiu.

ÚDRŽBA, SERVIS A SKLADOVANIE
Zariadenie by malo byť správne skladované a udržiavané a malo by byť spätne dohľadateľné k výrobcovi alebo 
jeho splnomocnenému zástupcovi. Dobrá údržba a vhodné skladovanie OOP predĺži životnosť vášho produktu 
pri súčasnom zabezpečení vašej bezpečnosti. Nedodržanie pokynov týkajúcich sa skladovania a údržby môže 
poškodiť alebo zmeniť správnu funkciu týchto výrobkov. Dôsledky nedodržania týchto pokynov môžu byť 
závažné. 

ŽIVOTNOSŤ
Životnosť je ťažké predvídať bez zohľadnenia podmienok použitia. Závisí to na intenzite a frekvencii používania 
a na prostredí, kde sa výrobok používa. Ak chcete predĺžiť životnosť tohto výrobku, buďte opatrní pri preprave a 
používaní. Vyhnite sa nárazom a odieraniu o abrazívne povrchy alebo ostré hrany a pod.
Tieto výrobky sa s vekom pomaly zhoršujú bez ohľadu na použitie a toto starnutie sa zrýchľuje ťažkými a 
dynamickými zaťaženiami.
Určité environmentálne faktory výrazne urýchľujú opotrebenie: soľ, piesok, sneh, ľad, vlhkosť, chemikálie atď. 
(Zoznam nie je kompletný).
Výrobok musí byť vyradený, ak:
• Bol vystavený veľkému pádu (alebo zaťaženiu).
• Nepodarí sa prejsť kontrolou.
• Výrobok, ktorý vykazuje nadmerné opotrebenie alebo poškodenie.
• Máte pochybnosti o spoľahlivosti.
• Nepoznáte úplnú históriu využitia.
• Keď sa stane zastaraným kvôli zmenám v legislatíve, normách, technike alebo nezlučiteľnosti s iným 

zariadením atď. 

STAROSTLIVOSŤ
Tento výrobok musí byť vždy chránený pred extrémnymi teplotami, mechanickými silami, chemickými látkami, 
ostrými predmetmi a UV žiarením. Zariadenia nevyžadujú žiadnu zvláštnu údržbu, ale odporúča sa:
Ak chcete zachovať sledovanie výrobkov, neodstraňujte žiadne značky ani štítky. Musíte skontrolovať, či 
označenie výrobku ostáva čitateľné po celú dobu životnosti výrobku.
Nadmerné nahromadenie nečistôt, náterov a pod. môže zabrániť správnemu fungovaniu zariadenia a v ťažkých 
prípadoch poškodiť výrobok, vtedy sa odporúča jeho vyradenie z prevádzky.

Nenechávajte prístroj v nepriaznivom počasí.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa stavu vášho výrobku alebo máte pochybnosti o jeho uvedení do prevádzky, 
obráťte sa na výrobcu.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA 
Kontaminanty, ako je blato, piesok, farba, ľad, špinavá voda atď., môžu zabrániť správnemu fungovaniu 
zariadenia. V prípade potreby vyčistite a vysušte výrobok.
Pravidelne čistite vonkajšiu časť týchto zariadení mäkkou navlhčenou handričkou bez použitia rozpúšťadiel, 
kyselín alebo alkalických roztokov.
Vyčistite všetky povrchové nečistoty, blato, prach atď. vlhkou hubkou. Dokončite čistou vodou a úplne vysušte 
čistou látkou.
Nemažte žiadne súčasti prístroja.
Kovové časti by mali byť utreté handričkou impregnovanou olejom na prevenciu proti korózii.
Neponárajte ho do vody alebo inej kvapaliny, ktorá by mohla zmeniť silu lana alebo poškodiť mechanizmus 
zabraňujúci pádu.

PERIODICKÁ SKÚŠKA - 
Okrem kontroly pred každým použitím, najmenej každých 12 mesiacov, musí zariadenie dôkladne preskúmať 
príslušný inšpektor. Táto frekvencia sa môže meniť v závislosti od frekvencie a intenzity používania. Pravidelné 
preskúšanie je nevyhnutné na zabezpečenie trvalej účinnosti a trvanlivosti zariadenia, od ktorého závisí 
bezpečnosť používateľa. Výsledky skúšky sa týkajú “ZÁZNAMU O ZARIADENÍ”, ktorý sa dodáva so všetkými 
zariadeniami a ktorý musí sprevádzať zariadenie.
Zaznamenajte výsledky z inšpekcie s nasledujúcimi údajmi: typ a model zariadenia, obchodný názov, výrobné 
číslo, kontaktné údaje výrobcu, rok výroby, dátum nákupu, dátum prvého použitia, dátum ďalšej periodickej 
kontroly, problémy, poznámky, názov a podpis inšpektora.

POSTUP SKÚŠKY 
Skontrolujte celé zariadenie, vrátane konektorov, spojovacích prvkov, púzdra atď. Prezrite celé zariadenie, či 
nie sú poškodené, korodované alebo hrdzavé. Pozrite sa na trhliny, ohyby alebo opotrebenia, ktoré by mohli 
ovplyvniť pevnosť a prevádzku systému.
• Skontrolujte veľmi starostlivo praskliny alebo iné poškodenie
• Hlavná časť telesa je rozložená rovnomerne a medzi sekciami nie sú medzery.
• Skontrolujte zachytávač pádu či nie sú uvoľnené skrutky a ohnuté alebo poškodené časti.
• Skontrolujte, či nedošlo ku kontaktu s kyselinami alebo inými chemikáliami.
• Vyberte celú dĺžku lana, aby ste mali istotu, že nebude poškodená.
• Každý komponent s výrazným oderom alebo natrhnutím by mal byť zlikvidovaný.
• Skontrolovať popruh:
• Popruh musí byť bez uzlov, nadmerného znečistenia, ťažkého náteru.
• Všetky popruhy by mali byť zbavené rozštiepených, rezaných alebo zlomených vlákien. Skontrolujte, či nie je 

vidno natrhnutia, odreniny, plesne, popáleniny, zmeny farby atď.
• Hľadajte rezy na popruhu, opotrebenie a poškodenie spôsobené používaním, ohrevom a kontaktom s chem-

ickými výrobkami atď. Buďte zvlášť opatrní, kontrolujete prerezania nite a uvoľnené alebo zničené švy.
• Skontrolujte švy pre vytiahnuté alebo zrezané stehy. Zničené stehy môžu znamenať, že súčasť pohlcujúca 

energiu bola zaťažená nárazom a musí byť vyradená z prevádzky.
• Stav drôteného lana (pri kontrole vždy noste rukavice, aby nedošlo k poraneniu zničenými drôtmi):
• Skontrolujte tak, že vytiahnete celú dĺžku lana a umožníte jeho pomalé stiahnutie cez chránenú ruku. Ne-

dovoľte, aby sa lano zasunulo neovládateľne. Mohlo by dôjsť k poškodeniu priadze alebo prevíjacej pružiny.
• Skontrolujte lano proti prerezaniu, natrhnutiu, prepáleniu, rozstrapkaniu, chemickému poškodeniu alebo 

silnému odretiu.
• Prasknuté alebo prekrútené drôtené lanká môžu naznačovať, že lano bolo zaťažené nárazom a musí byť 

odstránené z prevádzky.
• Kontrola kovových súčastí:
• Zariadenie nesmie byť poškodené, deformované alebo mať ostré hrany, ostruhy, praskliny, opotrebované 

časti alebo koróziu.
• U pokovovaných súčastí skontrolujte poškodenie ochrany a znaky korózie.
• Skontrolujte systém uzamykania konektorov, uistite sa, že vratná pružina funguje správne a že na západka 

nie je v bočnej zatvorenej polohe. Otvorte a uvoľnite bránu, aby ste si overili, či sa správne zatvára a zamyká.
• Brána nesmie byť zablokovaná cudzími predmetmi. Nečistoty, ako je blato, piesok, farba, ľad, špinavá voda 

atď., môže brániť zamknutiu systému.
• Skontrolujte funkciu uzamykania:
• Overte, či sa lano úplne vytiahne a plne sa zaťahuje, bez toho aby bolo voľné alebo sa uvoľnilo
• Vyťahujte lano dostatočne rýchlo, aby sa systém uzamkol; zopakujte 3-5 krát, aby ste zabezpečili 

bezproblémovú prevádzku.

OZNAČENIE
 

D1     POZRITE SI SCHÉMU NA ZAČIATKU NÁVODU PRE POUŽÍVATEĽOV

1. Navíjač funguje dynamickým ťahaním lana. Lano by sa malo zablokovať a vyťahovanie zastaviť. Po uvoľnení  
 lana by navíjač mal lano pritiahnuť.
2. Používajte len celotelový postroj podľa EN361. Vždy sa uistite, že sa použije iba horný dorzálny D-krúžok  
 označený veľkým “A” na celotelovom postroji.
3. Uistite sa, že je zariadenie pripojené k pevnému ukotveniu, ktoré zodpovedá norme EN795, ktorá dokáže  
 odolať ťahovej sile až 12 kN.
4. Nemanipulujte so zariadením  Zariadenie neopravujte sami.
5. Odporúčaná pracovná teplota -30 ° C až 50 °C
6. Tento výrobok je schopný úplne zastaviť pád človeka s hmotnosťou 100 kg, vrátane oblečenia a náradia
7. Zdvihnite lano vertikálne a skontrolujte funkciu navíjania a zamykania lana / popruhu.
8. Nemožno zastaviť potopenie (práškové alebo bahnité produkty)
9. Počas presunu pracovníka je povolené vychýlenie pracovného lana od zvislej polohy až do 30 °.
10. Lano nevykazuje žiadne známky opotrebenia (páranie, roztrhnutie, lámanie, korózia, zmena farby atď.).

Vyplňte prosím nasledujúci ZÁZNAM a tento záznam uchovávajte ako referenciu.
POZRITE SI SCHÉMU NA KONCI BROŽÚRY

ŠTÝL:

D2 PREVÁDZKA

Akcia 1
Otáčanie brány o 90 stupňov.

Akcia 2
Stlačením brány dovnútra 
otvoríte bránu.

Akcia 3
Uvoľní sa a brána sa zatvorí 
automaticky.
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D1

Navíjač funguje dynamickým ťahaním 
lana. Lano by sa malo zablokovať a 
vyťahovanie zastaviť. Po uvoľnení lana by 
navíjač mal lano pritiahnuť.

Tento výrobok je schopný úplne 
zastaviť pád človeka s hmotnosťou 
100 kg, vrátane oblečenia a náradia

Používajte len celotelový postroj podľa 
EN361. Vždy sa uistite, že sa použije iba 
horný dorzálny D-krúžok označený veľkým 
“A” na celotelovom postroji.

Zdvihnite lano vertikálne a skontro-
lujte funkciu navíjania a zamykania 
lana / popruhu.

Uistite sa, že je zariadenie pripojené k 
pevnému ukotveniu, ktoré zodpovedá 
norme EN795, ktorá dokáže odolať ťahovej 
sile až 12 kN.

Nemožno zastaviť potopenie (prášk-
ové alebo bahnité produkty)

Nemanipulujte so zariadením
Zariadenie neopravujte sami.

Počas presunu pracovníka je povo-
lené vychýlenie pracovného lana od 
zvislej polohy až do 30 °.

Odporúčaná pracovná teplota -30 ° 
C až 50 °C

Lano nevykazuje žiadne známky 
opotrebenia (páranie, roztrhnutie, 
lámanie, korózia, zmena farby atď.).
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• Materiál: oceľ
• Zaťaženie: 20kN
• Otvorenie brány: 20 mm
• EN362:2004/B

KARABINA:

Vyplňte prosím nasledujúci ZÁZNAM ZARIADENIA a tento záznam uchovávajte ako referenciu.

PRODUKT :   MODEL A TYP / IDENTIFIKÁCIA

OBCHODNÉ MENO: SÉRIOVÉ ČÍSLO :

VÝROBCA:
ADRESA:

TEL., FAX, E-MAIL A WEBOVÉ STRÁNKY

ROK VÝROBY / 
DÁTUM UPLYNU-
TIA ŽIVOTNOSTI

DATUM NÁKUPU: DÁTUM UVEDENIA DO PREVÁDZKY:

KOMENTÁR: MENO POUŽÍVATEĽA:

Ďalšie relevantné informácie (napr. Číslo európskeho štandardu)

Ostatné komponenty vhodné na použitie spolu v systéme zadržania pádu sú .........

PERIODICKÁ SKÚŠKA

DÁTUM DÔVOD ZÁPISU 
(PERIODICKÉ SKÚŠANIE)

ZAZNAMENANÉ CHYBY, 
VYKONANÉ OPRAVY A 
ĎALŠIE RELEVANTNÉ 

INFORMÁCIE.

MENO A PODPIS 
PRÍSLUŠNEJ OSOBY

ĎALŠIA 
PRAVIDELNÁ 
KONTROLA V 

DÁTUME

Osobné ochranné pomôcky musia byť preskúšané najmenej každých 12 mesiacov kompetentnou osobou.

SK POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA 
 
SPOJOVACIE PRVKY

PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY PRED POUŽITÍM AKÉHOKOĽVEK ZARIADENIA
Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ 2016/425)
 EN355:2002, EN360:2002, EN362:2004, EN795:2012 a EN353-2:2002

VÝSTRAHA -
NIE JE PRÍPUSTNÉ VYKONÁVAŤ DOPLNENIA ALEBO ÚPRAVY NA 
ZARIADENÍ. 
Tento produkt je súčasťou systému zachytávanie pádu. Užívateľ musí čítať a postupovať podľa pokynov výrobcu 
na každú časť alebo časť celého systému. Tieto pokyny musia byť poskytnuté používateľovi tohto zariadenia. 
Užívateľ musí prečítať a porozumieť týmto pokynom alebo si ich nechať vysvetliť pred použitím tohto 
zariadenia. Pri správnom používaní a údržbe tohto výrobku je nutné dodržiavať pokyny výrobcu. Zmena alebo 
zneužitie tohto výrobku alebo nedodržanie pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
Spoločnosť PORTWEST nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby, ktoré sú dôsledkom zneužitia, nesprávneho 
použitia, zmien alebo úprav, alebo v prípade závad, ktoré sú spôsobené chybou inštalácie, údržby alebo 
nepoužívania výrobku v súlade s pokynmi výrobcu.
Je na zodpovednosti užívateľa, aby sa uistil, že je oboznámený s týmito pokynmi a je vyškolený v správnej 
starostlivosti a používania tohto zariadenia. Užívateľ musí tiež vedieť o prevádzkových charakteristikách, 
obmedzeniach použitia a dôsledkoch nesprávneho používania tohto zariadenia. Ak máte akékoľvek otázky 
ohľadom použitia, starostlivosti alebo vhodnosti tohto zariadenia pre vašu činnosť, obráťte sa na výrobcu skôr, 
než budete pokračovať.
Pri používaní tohto zariadenia musí zamestnávateľ mať k dispozícii plán záchrany a prostriedky na jeho 
vykonanie a oznámiť tento plán užívateľom, oprávneným osobám a záchranárom. Majiteľ musí zabezpečiť, aby 
sa zaviedol záchranný plán, ktorý sa zaoberá akoukoľvek núdzovou situáciou, ktorá by mohla vzniknúť počas 
práce, a že je používateľ oboznámený.
Musí existovať dostatok voľného priestoru pod pracovníkom, aby sa zabránilo pádu pred nárazom do zeme 
alebo prekážkou v prípade pádu. Požadovaná vôľa závisí od nasledujúcich faktorov: výška ukotvenia, dĺžka 
spojovacieho subsystému, vzdialenosť spomalenia, vzdialenosť voľného pádu, výška pracovníka, pohyb 
upevňovacieho prvku postroja.
Systém zastavenie pádu sa skladá z ilustrovaných jednotlivých súčastí a smie sa používať len s testovanými a 
schválenými komponentmi. Nevymieňajte ani nerobte úmyselné zmeny tohto zariadenia. Ak používate toto 
zariadenie v kombinácii so súčasťami alebo podsystémamy inými, než sú popísané v tejto príručke, obráťte sa 
na výrobcu. Niektoré kombinácie subsystémov a komponentov môžu narušiť prevádzku tohto zariadenia.

POUŽITIE, ÚČEL A OBMEDZENIE -
POZOR:
V prípade, že bol zachytávač pádu vystavený nárazu v dôsledku pádu alebo akéhokoľvek iného náhleho nárazu, 
musí byť vyradený z prevádzky.
OBMEDZENIA
Nikdy nezapájajte viac ako jednu osobu do zachytávača pádu.
Odporúčaná pracovná teplota = -30 ° C až 50 ° C.
Požiadavka pevnosti kotvenia je 12 kN.
Vyhnite sa kontaktu lana s ostrými hranami.
Prístroj by mal byť ukotvený priamo nad hlavou, aby sa minimalizovalo riziko výkyvového pádu.
Uhol nebezpečia výkyvu nesmie presiahnuť 30 °
POZOR:
Nikdy nepovoľujte pripojenie viac ako jednej osoby k zariadeniu na zastavenie pádu. 

NÁVOD NA POUŽITIE -
Nedodržanie pokynov týkajúcich sa údržby skladovania môže poškodiť a / alebo zmeniť správnu funkciu 
zariadenia.
Tieto výrobky by mali byť používané vyškolenými a / alebo kompetentnými osobami alebo by užívateľ mal byť 
pod dohľadom vyškolených a / alebo kvalifikované osoby.
Pred a po použití sa musí predpokladať výška pádu. Používateľ musí vždy skontrolovať otvorený priestor pod 
sebou, aby sa predišlo stretu s prekážkami.
Zariadenie by sa malo skontrolovať pred každým použitím (PRED POUŽÍVANÍM) a dôkladnejšie v pravidelných 
intervaloch (PERIODICKÁ SKÚŠKA). Výsledky všetkých podrobných inšpekcií by sa mali zaznamenať a mali by sa 
tiež uchovávať záznamy o používaní a údržbe.
Je lepšie vydať každému používateľovi OOP nové vybavenie, aby mohol poznať celú históriu používania. Ak je 
to potrebné, užívateľ by ho mal označiť svojim menom, niekde na zariadení kvôli identifikácii. Používateľ je tiež 
zodpovedný za správne uchovávanie produktu.
Neotvárajte poistku proti pádu, keď je pružina pod napätím. Zariadenie so stiahnuteľným lanom vyrobeným 
z popruhu (polyesteru alebo nylonu) musí udržať silu najmenej 15 kN, alebo vyrobené z oceľového lana (oceľ) 
musí udržať silu najmenej 12 kN.
PRED POUŽITÍM
Pred každým použitím osobných ochranných prostriedkov je nutné vykonať kontrolu pred použitím zariadenia, 
aby sa zabezpečilo, že je v prevádzkyschopnom stave a správne funguje pred jeho použitím. Uistite sa, že sa 
dodržiavajú odporúčania pre použitie jednotlivých komponentov, ako je uvedené v užívateľskej inštrukcii. 
Dôrazne sa odporúča, aby súčasti používané v systéme pochádzali od rovnakého výrobcu, aby bola zaistená 
spoľahlivosť produktu a konzistencia výkonu.
Pred používaním tohto zariadenia si musíte prečítať a pochopiť nasledujúce pokyny alebo vám musia byť 
vysvetlené. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo smrti.
Nepoužívajte osobné záchytné prístroje, pri ktorých by pri neočakávanom páde mohlo dôjsť k nárazu s 
prekážkami, ktoré by mohli spôsobiť zranenie alebo byť smrteľné pre užívateľov.
Kontrola pred použitím sa skladá z vizuálnej a hmatovej kontroly, ktorá by mala byť vždy vykonaná pred prvým 
použitím, každý deň.
Pred každým použitím skontrolujte zadržiavač pádu vrátane funkcie zamykania (testujte prudkým potihnutím), 
funkciu spätného chodu, stav lana, funkciu a stav konektorov, puzdro a spojovacie prvky, čitateľnosť štítkov a 
akékoľvek dôkazy o závadách, poškodení alebo chýbajúcich častiach.
Overte, či sú všetky štítky prítomné a sú plne čitateľné.
Skontrolujte konektory ukotvenia kvôli poškodeniu, korózii a správnemu pracovnému stavu.
Celé zariadenie je v dokonalom stave a dbajte na to, aby do púzdra nevnikla žiadna cudzia látka. Všetky 
viditeľné montážne skrutky a nity sú prítomné a správne utiahnuté.
Konektor na hornej strane spúšťacieho zariadenia a zabezpečte jeho voľný pohyb. Skontrolujte, či nedošlo k 
skresleniu, prasknutiu, popáleniu alebo opotrebovaniu, a uistite sa, že držiak je zatvorený.
Pred každým použitím skontrolujte konektory. Zaistite, aby nedošlo k poškodeniu, deformáciám alebo 
nadmernému opotrebovaniu alebo korózii. Brána a zámok by mali fungovať bez problémov. Brány sa musia 
úplne zatvoriť a zachytiť nos háčika.
Ak je prítomný, skontrolujte absorbér (tlmič) energie a zistite, či bol aktivovaný. Nemal by existovať žiaden 
dôkaz predĺženia. Uistite sa, či je kryt na tlmiči energie bezpečný a nerozthaný alebo poškodený.
Uistite sa, že lano sa extrahuje voľne po celom svojom rozsahu. Pri testovaní zaistite, aby ste zabezpečili správne 

a hladké zatiahnutie.
Skontrolujte lano na poškodenie. Za žiadnych okolností by sa zadržiavač pádu nemal používať, ak má lano 
nejakú chybu, t. j. zlomené alebo sploštené prameňové pásy, rezané vlákna alebo sa nezaťahujú správne.
Ak by niekedy existovala pochybnosť o trvalej prevádzkyschopnosti niektorého zariadenia, záležitosť by mala 
byť postúpená kompetentnej osobe alebo by zariadenie malo byť umiestnené do karantény alebo vyradené.
Používatelia musia byť zdravotne spôsobilí na výkon vo výškach. Varovanie, inertná suspenzia v postroji môže 
spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. 

PRIESTOR PÁDU
Voľný priestor, požadovaná vzdialenosť závisí od typu spojovacieho subsystému, miesta ukotvenia a 
charakteristík predĺženia lana. Uistite sa, že je kotviaci bod správne umiestnený, aby ste obmedzili riziko a 
výšku pádu.
Potrebná minimálna vzdialenosť pod nohami užívateľa, aby sa predišlo kolíziu s konštrukciou alebo zemou 
pri páde z výšky = 3 metre. S hmotnosťou 100 kg je vzdialenosť medzi zadržanou vzdialenosťou 2 metre plus 
ďalšou vzdialenosťou 1 meter.
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SYSTÉM PRE ZACHYTENIE PÁDU
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POUŽITIE
• Toto zariadenie by mali používať iba vyškolené a kompetentné osoby. Inak by používateľ mal byť pod 

priamym dohľadom vyškolenej a kompetentnej osoby.
• Je dôležité pre bezpečnosť, aby kotvové zariadenie alebo kotvový bod boli vždy umiestnené a práce 

vykonávané takým spôsobom, aby sa minimalizovala možnosť pádu a potenciálnej pádovej vzdialenosť.
• Hojdací výkyv je možné minimalizovať tak, že práca je priamo pod kotvou. Pokles o viac ako 30 ° od vertikály 

spôsobí hojdačský efekt, ktorý by mohol spôsobiť zranenie alebo smrť v dôsledku prekážky.
• Nenechávajte lano predĺžené po dlhšiu dobu, kým sa zariadenie nepoužíva. Umožnenie dlhého predĺženia 

lana môže spôsobiť predčasné oslabenie zaťahovacej pružiny.
• Vždy udržujte lano čisté a bez suchého bláta, cementu atd. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k 

předčasnému zablokování a převrácení.
• Je nevyhnutné vyhnúť sa kontaktu s chemikáliami, ktoré by mohli ovplyvniť výkon zariadenia. Patria sem 

všetky kyseliny a silné žieravé látky. Zariadenie by malo byť vyradené z prevádzky, ak dôjde ku kontaktu 
alebo je len podozrenie možnosti kontaktu.

• Ak dôjde k poškodeniu alebo poruchám počas prevádzky alebo v prípade okolností, ktoré môžu ohroziť 
bezpečnosť: OKAMŽITE ZASTAVTE PREBIEHAJÚCE PRÁCU. 

UPOZORNENIE NA POUŽITIE
Zariadenie vyžaduje periodickú údržbu, aby boli zaistené bezpečné a správne pracovné podmienky.
Prudko zatiahnite za lano, aby ste pred každým použitím skontrolovali uzamykania. Zaistite správne hladké 
vytiahnutie
Nepoužívajte osobné záchytné zariadenie, kde by prekážky mohli spomaliť užívateľa a zabrániť zablokovaniu 
mechanizmu zariadení.
Pokiaľ dôjde k pádu, prístroj sa uzamkne a zastaví pád. Akékoľvek zariadenie, ktoré je vystavené silám, ktoré 
sú zaťažené pádom alebo ktoré vykazujú škodu zodpovedajúce vplyvu sily zastavenie pádu, musí byť okamžite 
odstránené z prevádzky.
INŠTALÁCIA A PREVÁDZKA
Užívateľ musí čítať a postupovať podľa pokynov výrobcu na každý komponent alebo časť celého systému. Tieto 
pokyny musia byť poskytnuté užívateľovi a inštaláciu tohto zariadenia. Používateľ a inštalátor tohto zariadenia 
musia pred použitím alebo inštaláciou prečítať a pochopiť tieto pokyny. Dodržujte pokyny výrobcu pre 
bezpečnostné vybavenie používané v tomto systéme.
Toto zariadenie je určené na inštaláciu a používanie osobami, ktoré boli vyškolené v jeho správnej aplikácii a 
použitia.
Kotviace body by mali byť pokiaľ možno priamo nad užívateľom. Hojdavý pád nastane, keď kotviaci bod nie je 
priamo nad miestom, kde dochádza k pádu.
Nepoužívajte viac ako 30 ° od vertikály. Sila nárazu na predmet v prudkom páde môže spôsobiť vážne zranenie 
alebo smrť.
Zvážte nebezpečenstvo spojené s pripojením a odpájaním od systému. Zaistite, aby boli v bodoch pripojenia 
a odpojenie k dispozícii dostatočné kotevné body, plošiny alebo iné prostriedky, aby sa zabezpečili bezpečné 
prechody do a zo systému.
Najslabšou časťou väčšiny konektorov je uzatváracia brána, vyhnite sa jej zaťaženiu. Konektory sa musia voľne 
pohybovať bez rušenia; akékoľvek obmedzenie, zaťaženie cez okraj alebo vonkajší tlak znižujú pevnosť.
Pri práci s poistkou proti pádu sa pracovník môže pohybovať v odporúčaných pracovných oblastiach pri 
normálnych rýchlostiach. Lano by sa malo pohybovať hladko a zaťahovať bez obmedzenia.
POZOR:
Všetky zariadenia, ktoré odporúča spoločnosť PORTWEST, by mali byť použité ako súčasť kompletných systémov 
ochrany pred pádom. Kupujúci alebo užívateľ, ktorý sa rozhodol ignorovať toto varovanie, je výhradne 
zodpovedný za bezpečnosť celého systému. Zamestnávateľ a zamestnanec si uvedomujú, že všetky komponenty 
systémov ochrany pred pádom sú pred použitím kompatibilné.
KOTVOVÝ BOD
Miesto ukotvenia musí byť starostlivo vybrané, aby sa znížila možnosť hojdania pri náraze a tak aby nedošlo k 
úderu do predmetu počas pádu.
Kotevný bod systému by mal byť umiestnený prednostne nad užívateľskou pozíciou a mal by spĺňať požiadavky 
normy EN 795 (minimálna sila 12 kN).
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