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BAĞLANTILAR

BAĞLANTILAR / EN362
Bu konektör, kişisel düşme önleme, emniyet, konumlandırma, süspansiyon veya kurtarma sistemi gibi kişisel 
düşme koruma sistemlerinde kullanılabilir. Kullanıcı, üreticinin her bileşen veya tüm sistemin bir parçası için 
talimatlarını okumalı ve anlamalıdır. Bu bağlaçlar, yalnızca her ürünün kullanıcı yönergelerinde belirtildiği 
şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

KARABINA:

KULLANICI SAYFASININ BAŞINDA DIYAGRAMA BAKIN   D2
Dikdörtgen şekilli karabina, yüksek ana ekseni direncine sahiptir. Bir konektörün mukavemeti, iki yuvarlak metal 
çubuk kullanılarak uzunluğu boyunca (ana eksen) bir dışarı doğru kuvvet uygulanarak belirlenir.
Adım  1  Girişi 90 derece çevirin
Adım  2 Açmak için içeri doğru bastırın
Adım  3 Serbest bırakın ve kapı otomatik olarak kilitlenerek kapatılacaktır.
B sınıfı Temel konektör

DÖNER KANCA:
Geçme kancasının dönüşünde bir yük göstergesi bulunur. Döner göz, gösterildiği gibi düşme durdurucu 
kuvvetlere maruz kaldığında uzar ve kırmızı bir alan ortaya çıkarır.

kanca 

Ağız Açıklığı:

Kilit PlakasıAğız Açıklığı: 6MM

Malzeme: Çelik 

Yük:20kN

sınıfı:EN362:2004/T

kanca

Ağız Açıklığı:
Kilit Plakası

Ağız Açıklığı: 8MM

Malzeme: Çelik 

Yük: 20KN

sınıfı  EN362:2004/

T Kategori

Geçme kancasının 
dönüşünde bir yük 
göstergesi bulunur. 
Döner göz, gösterildiği 
gibi düşme durdurucu 
kuvvetlere maruz 
kaldığında uzar ve 
kırmızı bir alan ortaya 
çıkarır.

Sınıf T şu anlama gelir: Sonlandırma konektörü`

OPERASYON
SERBESTÇE HAREKET ETTIĞINDEN, KILITLENDIĞINDEN VE FIRDÖNDÜĞÜNÜN SORUNSUZ 
ÇALIŞTIĞINDAN EMIN OLMAK IÇIN DÖNER TAKMA KANCAYI KONTROL EDIN.
Eylem 1: Geçme kancayı bağlantı noktasına bağlamak için, arka taraftaki kilitleme mekanizmasını parmağınızla 
bastırın ve kapıya başparmak ile bastırın.
Eylem 2: Bir bağlantı noktası etrafında konumlandırıldığında, otomatik olarak kilitlenerek kapatmak için kapıyı 
serbest bırakın.
Eylem 3: Kurulumu inceleyin. Kanca, bağlantı noktasını tamamen kapatmalı ve güvenli bir şekilde kapatılmalı 
ve kilitlenmelidir. Her zaman kontrol edin!
HATIRLATMA
Konektör daima kapı kapalı ve kilitli olarak kullanılmalıdır; Kapı açıksa gücü büyük ölçüde azalır.
Kapıyı açın ve serbest bırakıldığında kendini otomatik olarak kapattığını doğrulayın. Sistematik olarak, kapının 
tamamen kapalı olduğunu ve elinizle bastırarak kilitlendiğini doğrulayın.
Kapatıldığında, konektör uzun ekseni boyunca en yüksek güce sahiptir. Başka bir yöne yükleme, gücünü azaltır.
Konektör, serbestçe ve parazitsiz hareket edebilmelidir; herhangi bir kısıtlama veya harici basınç tehlikelidir.
Bu ürünün değiştirilmesi veya yanlış kullanılması veya talimatlara uyulmaması ciddi yaralanma veya ölümle 
sonuçlanabilir.
DİKKAT: Düşük mukavemet veya bozuk işlev belirtisi gösteriyorsa ekipmanı geri çekiniz. Daha fazla kullanımı 
önlemek için ekipmanı yok edin
BAKIM, SERVİS VE DEPOLAMA
Ekipman doğru bir şekilde saklanmalı ve muhafaza edilmeli ve üreticiye veya yetkili temsilcisine geri izlenebilir 
olmalıdır. Güvenliğinizi garanti ederken, iyi bakım ve KKD’nizin uygun şekilde saklanması, ürününüzün ömrünü 
uzatacaktır. Depolama ve bakım ile ilgili talimatlara uyulmaması, bu ürünlerin doğru çalışmasına zarar verebilir 
veya değiştirebilir. Bu talimatları gözlemlemenin sonuçları ciddi ve ciddi olabilir. 

KULLANIM ÖMRÜ
Kullanım koşullarını hesaba katmadan ömür tahmin etmek zordur. Kullanım yoğunluğuna ve kullanım sıklığına 
ve ürünün kullanıldığı ortama bağlıdır. Bu ürünün ömrünü uzatmak için, taşırken ve kullanırken dikkatli olun. 
Darbelere ve aşındırıcı yüzeylere veya keskin kenarlara vb. Sürtünmekten kaçının.
Bu ürünler kullanımdan bağımsız olarak yaşla birlikte yavaşça bozulur ve bu yaşlanma ağır ve dinamik 
yüklemelerle hızlandırılır.
Bazı çevresel faktörler aşınmayı büyük ölçüde hızlandıracaktır: tuz, kum, kar, buz, nem, kimyasallar, vb. (Liste 
kapsamlı değildir).
Bir ürün şu durumlarda emekli olmalıdır:
• Büyük bir düşüşe (veya yüke) maruz kalmıştır.
• Denetimden geçemez.
• Aşırı yıpranma veya bozulma gösteren ürün.
• Güvenilirliği konusunda herhangi bir şüpheniz var.
• Tam kullanım geçmişini bilmiyorsunuz.
• Mevzuattaki değişiklikler, standartlar, teknik veya diğer ekipmanlarla uyumsuzluk nedeniyle eskimiş hale 

geldiğinde, 

BAKIM
Bu ürün her zaman aşırı sıcaklıklardan, mekanik kuvvetlerden, kimyasal maddelerden, keskin nesnelerden ve 
UV radyasyonundan korunmalıdır. Bu ekipmanların özel bir bakım gerektirmemesi, ancak şunların yapılması 
tavsiye edilir:
Ürün izlenebilirliğini sürdürmek için, herhangi bir işaret veya etiketi çıkarmayın. Ürünün tüm ömrü boyunca 
ürün işaretlerinin okunaklı kalmasını sağlamak için kontrol etmeniz gerekir.
Aşırı kir birikmesi, boya vb. Ekipmanın düzgün çalışmasını engelleyebilir ve ciddi durumlarda ürünü zayıflattığı 
ve servisten çıkarılması gereken bir noktaya indirgeyebilir.
Cihazı kötü havalarda bırakmayınız.
Ürününüzün durumuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya hizmete sokma konusunda herhangi bir şüpheniz 
varsa, üreticiye başvurun.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

Çamur, kum, boya, buz, kirli su vb. Gibi kirletici maddeler cihazın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Gerekirse 
ürünü temizleyin ve kurulayın.
Bu cihazların dış yüzeylerini solvent, asit veya alkali solüsyon kullanmadan yumuşak nemli bir bezle periyodik 
olarak temizleyin.
Tüm yüzey kirlerini, çamurunu, tozu, vb. Nemli bir süngerle silin. Temiz su ile sünger ile tamamlayınız ve temiz 
bir bezle tamamen kurulayınız.
Cihazdaki herhangi bir parçayı yağlamayın.
Metal parçalar pas önleyici yağ ile emprenye edilmiş bir bezle silinmelidir.
Kordon direncini veya düşme önleyici çalıştırma mekanizmasını değiştirebilecek suya veya başka bir sıvıya 
daldırmayın.

PERİYODİK DENETİM
 
Her kullanımdan önce yapılan incelemeye ek olarak, en az 12 ayda bir, cihazın titiz bir muayenesi yetkili bir 
denetçi tarafından yapılmalıdır. Bu frekans, kullanım sıklığına ve yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Düzenli 
olarak periyodik muayenenin yapılması, kullanıcının güvenliğinin bağlı olduğu cihazın sürekli verimini ve 
dayanıklılığını sağlamak için gereklidir. İncelemenin sonuçları her cihazla birlikte verilen “EKİPMAN KAYITLARI” 
ile ilişkilendirilmelidir.
Denetim sonuçlarını aşağıdaki ayrıntılarla birlikte kaydedin: ekipmanın türü ve modeli, ticari ad, seri numarası, 
üretici iletişim bilgileri, üretim yılı, satın alma tarihi, ilk kullanım tarihi, sonraki periyodik muayene tarihi, 
sorunlar, yorumlar, isim ve müfettişin imzası.

DENETİM ADIMLARI
 
Tüm cihazları, konektörler, bağlantı elemanları, kasa vb. Dahil olmak üzere inceleyin. Tüm ekipmanı hasar, 
korozyon veya paslanma açısından inceleyin. Sistemin gücünü ve çalışmasını etkileyebilecek çatlaklara, 
dirseklere veya aşınmaya bakın.
• Muhafazayı bozulma ; çatlaklar; veya başka bir hasar açısından inceleyin.
• Bu ana gövde yuvaları eşit olarak yerleşir ve bölümler arasında boşluk olmaz.
• Düşme engelleyiciyi gevşek cıvatalar ve bükülmüş veya hasarlı parçalar açısından inceleyin.
• Asitlerle veya diğer kimyasallarla temas olup olmadığını kontrol edin.
• Hasar görmediğinden emin olmak için toplam kordon uzunluğunu dışarı çekin.
• Kesilmiş veya büyük ölçüde aşındırılmış herhangi bir bileşen hurdaya çıkarılmalıdır.
• Örgü Yapıyı İnceleyin:
• Örgü, düğümler, aşırı kirlilik, ağır boya birikmesi ve pas lekesi içermemelidir.
• Tüm dokumalar yıpranmış, kesik veya kırık liflerden arındırılmış olmalıdır. Yırtık, sıyrıklar, küf, yanıklar, renk 

solması vb.
• Dokumadaki kesilmelere, kullanımdan kaynaklanan aşınmaya ve hasara, ısıya ve kimyasal ürünlerle temas 

etmeye bakın. Kesikleri ve gevşek veya kırık dikişlerin kontrol edilmesine özellikle dikkat edin.
• Çekilmiş veya kesilmiş dikişler için dikişi inceleyin. Kırık dikişler, enerji emici bileşenin darbeye maruz 

kaldığının bir göstergesi olabilir ve hizmetten çıkarılmalıdır.
• Tel halatın durumu (bu kontrolü yaparken, her zaman kırık tel şeritleri ile laserasyon olasılığını önlemek için 

eldiven giyiniz):
• Boyun kısmının tamamını çekerek kontrol edin ve korunan elinizin yavaş geri çekilmesini sağlayın. Kordonun 

kontrolsüz olarak geri çekilmesine izin vermeyin. Bunu yapmak, kordonda veya geri sarma yayında hasara 
neden olabilir.

• Tel halatını kesik, kıvrılma, yanma, kırık tel veya tel, kimyasal hasar ve şiddetli aşınma açısından inceleyin.
• Çatlak veya bozuk tel halat yüksükleri, kordonun darbeye maruz kaldığını ve hizmetten çıkarıldığını 

gösterebilir.
• Metal bileşenlerin muayenesi:
• Donanım hasar görmemeli, kırılmamalı, bozuk olmamalı veya keskin kenarlar, çapaklar, çatlaklar, aşınmış 

parçalar veya korozyon olmamalıdır.
• Kaplanmış parçalar için, korumadaki bozulmayı ve korozyon belirtileri olup olmadığını kontrol edin.
• Konnektörlerin kilitleme sistemini kontrol edin, geri dönüş yayının düzgün çalıştığından ve mandal üzerinde 

kapalı konumda yan oynama olmadığından emin olun. Kapandığını ve düzgün kilitlendiğini doğrulamak için 
kapıyı açın ve serbest bırakın.

• Kapı yabancı madde tarafından engellenmemelidir. Çamur, kum, boya, buz, kirli su vb. Gibi kirleticiler, 
kilitleme sisteminin çalışmasını engelleyebilir.

• Kilitleme fonksiyonunu kontrol edin:
• Kordonun çizgide çekip çıkarmadan veya gevşetmeden tamamen çekip geri çekildiğini doğrulayın.
• Sistemi kilitlemek için kordonları yeterince hızlı dışarı çekin; Tatminkar çalışması sağlamak için 3-5 kez işlemi 

tekrarlayın.

İŞARETLERİ

D1     KULLANICI SAYFASININ BAŞINDA DIYAGRAMA BAKIN

1. İpi, kordonun dinamik olarak çekilmesiyle çalışır. Kordon, bloke etmeli ve çekmeyi durdurmalıdır. Kordon  
 serbest bırakıldıktan sonra, retraktör kordon içine çekmelidir.
2. Sadece EN361’e uygun tam vücut kemeri kullanın. Her zaman tam vücut koşumundaki “A” ile işaretlenmiş üst  
 dorsal D-halkasının bir düşme durdurma bağlantısında kullanılmasını sağlayın.
3. Cihazın, 12 kN’a kadar çekme kuvvetine dayanabilecek EN795’e uygun sabit bir sabitleme noktasına  
 bağlandığından emin olun
4. Cihazla müdahale etmeyin  Cihazı kendiniz tamir etmeyin.
5. Önerilen çalışma sıcaklığı -30 ° C ila 50 ° C
6. Bu ürün, bir kişinin giyim ve gereçler de dahil olmak üzere 100 kg’lık biyoby ağırlığıyla tamamen düşmesini  
 engelleyebilir.
7. Kabloyu dikey olarak çekin ve kablo / dokuma geri çekme ve kilitleme işlevini kontrol edin.
8. Bir düşüşü durduramaz (pulverulent veya çamurlu ürünler)
9. İşçinin taşınması sırasında, dikey hattan 30 ° ‘ye kadar olan çalışma kordon sapmasına izin verilir.
10. İpi herhangi bir aşınma belirtisi göstermez (yıpranma, yıpranma, kırılma, korozyon, renklenme, vb.)

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ MALZEME KAYITLARINI TAMAMLAYIN VE REFERANS İÇİN BU KAYIT TUTUN.
KITAPÇIK SONUNDA DIYAGRAMA BAKINIZ.

MODEL:

D2 OPERASYON

Adım 1
Girişi 90 derece çevirin

Adım 2
Açmak için içeri doğru bastırın

Aım 3
Serbest bırakın ve kapı 
otomatik olarak kilitlenerek 
kapatılacaktır.

1  2  3

D1

İpi, kordonun dinamik olarak çekilmesiyle 
çalışır. Kordon, bloke etmeli ve çekmeyi 
durdurmalıdır. Kordon serbest bırakıldıktan 
sonra, retraktör kordon içine çekmelidir.

Bu ürün, bir kişinin giyim ve 
gereçler de dahil olmak üzere 100 
kg’lık biyoby ağırlığıyla tamamen 
düşmesini engelleyebilir.

Sadece EN361’e uygun tam vücut kemeri 
kullanın. Her zaman tam vücut koşumundaki 
“A” ile işaretlenmiş üst dorsal D-halkasının 
bir düşme durdurma bağlantısında 
kullanılmasını sağlayın.

Kabloyu dikey olarak çekin ve kablo 
/ dokuma geri çekme ve kilitleme 
işlevini kontrol edin.

Cihazın, 12 kN’a kadar çekme kuvvetine 
dayanabilecek EN795’e uygun sabit bir 
sabitleme noktasına bağlandığından 
emin olun

Bir düşüşü durduramaz (pulverulent 
veya çamurlu ürünler)

Cihazla müdahale etmeyin
Cihazı kendiniz tamir etmeyin.

İşçinin taşınması sırasında, dikey 
hattan 30 ° ‘ye kadar olan çalışma 
kordon sapmasına izin verilir.

Önerilen çalışma sıcaklığı -30 ° C ila 50 ° C İpi herhangi bir aşınma belirtisi 
göstermez (yıpranma, yıpranma, 
kırılma, korozyon, renklenme, vb.)
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• Malzeme: Çelik
• Yük: 20kN
• Ağız Açıklığı: 20mm
• EN362: 2004 / B

KARABINA:

Lütfen aşağıdaki EKİPMAN KAYDI’nı doldurun ve bu kaydı referans olarak saklayın.

ÜRÜN ADI:   MODEL VE TIP / TANIMLAMA:

TICARI UNVAN: SERI NUMARASI:

ÜRETICI FIRMA:
ADRES:

TEL, FAKS, E-POSTA VE WEB SITESI:

ÜRETIM YILI 
/ ÖMÜR SON 
KULLANMA 
TARIHI:

SATINALMA TARIHI: İLK KULLANIM TARIHI:

YORUMLAR: KULLANICI ADI:

Diğer ilgili bilgiler (örn. Avrupa Standart Numarası):

Düşüş tutucu sisteminde birlikte kullanım için uygun diğer bileşenler şunlardır:

PERİYODİK MUAYENE

TARIH GIRIŞ NEDENI (PERIYODIK 
MUAYENE)

KUSURLAR, YAPILAN 
ONARIMLAR VE DIĞER 

ILGILI BILGILER.

YETKILI KIŞININ ADI 
VE IMZASI

BIR SONRAKI 
PERIYODIK 
KONTROL

Kişisel koruyucu ekipman, en az 12 ayda bir, bir kişi tarafından muayene edilecektir.

TR KULLANICI TALİMATLARI 
 
BAĞLANTILAR

HERHANGİ BİR EKİPMANI KULLANMDAN ÖNCE BU AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ
Tüm bu ürünler Yönetmeliğin şartlarına uygundur (AB 2016/425)
 EN355:2002, EN360:2002, EN362:2004, EN795:2012 and EN353-2:2002

UYARI
CIHAZA EKLEMELER VEYA DEĞIŞIKLIKLER YAPMAK IÇIN İZİN 
VERİLMEZ. 
Bu ürün Kişisel Düşüş Tutucu Sisteminin bir parçasıdır. Kullanıcı, üreticinin her bileşen veya tüm sistemin bir 
parçası için talimatlarını okumalı ve bunlara uymalıdır. Bu talimatlar, bu ekipmanın kullanıcısına sağlanmalıdır. 
Kullanıcı bu ekipmanı kullanmadan önce bu talimatları okumalı ve anlamalı ya da bunlara açıklamalıdır. Bu 
ürünün doğru kullanımı ve bakımı için üreticinin talimatlarına uyulmalıdır. Bu ürünün değiştirilmesi veya yanlış 
kullanılması veya talimatlara uyulmaması ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
PORTWEST, ürünün kötüye kullanımı, yanlış kullanımı, değiştirilmesi veya modifiye edilmesi veya ürünü 
üreticinin talimatlarına uygun olarak monte edilmemesi, bakımını yapma veya kullanmada bir kusur nedeniyle 
oluşacak kazalar için sorumluluk kabul etmez.
Bu talimatları bildiklerinden dolayı bu ekipmanın doğru bakımı ve kullanımı konusunda eğitilmeleri 
kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı ayrıca işletim özelliklerinin, uygulama sınırlarının ve bu ekipmanın 
uygunsuz kullanımının sonuçlarının farkında olmalıdır. Uygulamanız için bu ekipmanın kullanımı, bakımı veya 
uygunluğu hakkında herhangi bir sorunuz varsa, devam etmeden önce üreticiye başvurun.
Bu ekipmanı kullanırken, işveren bir kurtarma planına sahip olmalı ve bunu uygulamak ve bu planı 
kullanıcılara, yetkili kişilere ve kurtarıcılara bildirmek için el altında bulundurmalıdır. Sahibi, iş sırasında ortaya 
çıkabilecek herhangi bir acil durumla ilgilenen bir kurtarma planının mevcut olduğundan ve kullanıcıların 
bunun farkında olduğundan emin olmalıdır.
İşçinin altında, yere çarpmadan ya da aşağıdaki engele çarpmadan önce düşmeyi önlemek için yeterli boşluk 
olmalıdır. Gerekli açıklık, aşağıdaki faktörlere bağlıdır: ankraj yüksekliği, alt sistem bağlantı uzunluğu, 
yavaşlama mesafesi, serbest düşme mesafesi, işçinin boyu, halat bağlantı elemanının hareketi.
Düşme durdurma sistemi, gösterilen bireysel bileşenlerden oluşur ve sadece test edilmiş ve onaylanmış 
bileşenlerle kullanılabilir. Bu ekipmanı değiştirmeyin veya kasten kötüye kullanmayın. Bu ekipmanı bu 
kılavuzda açıklananlar dışındaki bileşenlerle veya alt sistemlerle birlikte kullanırken üreticiye danışın. Bazı alt 
sistem ve bileşen kombinasyonları bu ekipmanın çalışmasını engelleyebilir

UYGULAMA, AMAÇ VE SINIRLAMA -
DİKKAT:
Bir Düşüş Tutucunun şok yüklemesine maruz kalması durumunda, düşme veya ani bir şokun sonucu olarak, 
kullanımdan çıkarılmalıdır.
SINIRLAMALAR
Düşme önleyicisine asla birden fazla kişi bağlamayın.
Önerilen çalışma sıcaklığı = -30 ° C ila 50 ° C.
Ankraj gücü gereksinimi 12 kN’dir.
Halatın keskin kenarlarla temasından kaçının.
Salınım düşme tehlikesini en aza indirmek için cihaz doğrudan başüstüne sabitlenmelidir.
Salınım açısı 30º’yi geçmemelidir
DİKKAT:
Düşme durdurma cihazına bağlanacak bir seferde birden fazla kişiye asla izin vermeyin. 

KULLANIM KILAVUZU -
Kullanım, depolama ve bakıma ilişkin talimatlara uyulmaması, ekipmanın düzgün çalışmasına ve ana amacına 
engel olabilir
Bu ürün eğitimli ve / veya yetkili kişiler tarafından kullanılmalı veya kullanıcı eğitimli ve / veya yetkili bir kişi 
tarafından denetlenmelidir.
Kullanmadan önce ve sonra düşme yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanıcı, engellerle herhangi bir 
çatışmayı önlemek için daima aşağıdaki açık alanı kontrol etmelidir.
Ekipman her kullanımdan önce (KULLANIM ÖNCESİ) ve düzenli aralıklarla (PERİYODİK MUAYENE) daha kapsamlı 
olarak incelenmelidir. Tüm ayrıntılı denetimlerin sonuçları kaydedilmeli ve kayıtlar ayrıca kullanım ve bakımda 
tutulmalıdır.
KKD’nin her kullanıcısına yeni ekipmanların verilmesi tercih edilir, böylece tüm kullanım geçmişini bilebilir. 
Gerekirse, kullanıcı tanımlama için ekipman üzerinde kendi ismini bir yerde işaretlemelidir. Kullanıcı ayrıca 
ürünü iyi muhafaza etme sorumluluğunu da taşır.
Düşme engelleyici yayı gerilim altındayken açmayın. Dokumadan (polyester veya naylon) yapılmış, geri 
çekilebilir bir kordonlu ekipman, en az 15 kN’lik bir kuvvete sahip olmalı veya tel halattan (çelik) yapılmış 
olmalı, en az 12 kN’lik bir kuvvet sağlamalıdır.
KULLANMADAN ÖNCE
Her bir kişisel koruyucu ekipman kullanılmadan önce, kullanım öncesi kontrol edilmeli ve kullanılmadan 
önce doğru şekilde çalışacak şekilde ekipmanın ön kontrolünün yapılması zorunludur. Bileşenlerin her birinin 
kullanım önerilerinin, kullanıcı talimatında belirtilen şekilde yerine getirildiğinden emin olun. Ürün güvenilirliği 
ve performans tutarlılığını sağlamak için sistemde kullanılan bileşenlerin aynı üreticiden gelmesi şiddetle 
önerilir.
Bu cihazı kullanmadan önce okumanız ve anlamanız veya aşağıdaki talimatların açıklanması gerekmektedir. 
Aksi takdirde yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
Beklenmeyen bir düşüş sırasında, vücudun yaralanmasına neden olabilecek veya kullanıcı için ölümcül 
olabilecek engellere çarpabileceği kişisel düşme tutuş cihazları kullanmayın.
Kullanım öncesi kontrol, her gün ilk kullanımdan önce yapılması gereken görsel ve dokunsal muayeneden 
oluşur.
Her kullanımdan önce, kilitleme fonksiyonu da dahil olmak üzere, düşme önleyici tertibatı kontrol edin (keskin 
bir şekilde çekin), geri çekme fonksiyonu, kordon durumu, konektörlerin işlevi ve durumu, muhafaza ve bağlantı 
elemanları, etiketlerin okunabilirliği ve herhangi bir kusur, hasar veya eksik parça kanıtı var mı diye bakın.
Tüm etiketlerin mevcut olduğunu ve tam olarak okunabilir olduğunu doğrulayın.
Ankraj bağlantılarını hasar, korozyon ve uygun çalışma koşulları açısından inceleyin.
Cihazın tamamı mükemmel durumda olduğundan ve kasaya yabancı madde girmediğinden emin olun. 
Görünen montaj vidalarının ve perçinlerin hepsi mevcut ve uygun şekilde sıkılmış mı bakın.
Düşme engelleyicinin üstündeki konnektörün serbest hareket etmesini sağlayın. Distorsiyon, çatlak, yanık veya 
aşınmış parça olup olmadığını kontrol edin ve koruyucu kapalı olduğundan emin olun.
Her kullanımdan önce konnektörleri inceleyin. Hasar, şekil bozukluğu veya aşırı aşınma veya korozyon 
olmadığından emin olun. Kapı ve kilit, sorunsuzca sorunsuz çalışmalıdır. Geçişler tamamen kapanmalı ve 
kancaya takılmalıdır.
Varsa, enerji emicinin aktif olup olmadığını belirlemek için inceleyin. Esneme kanıtı olmamalıdır. Enerji emicinin 
üzerindeki kapağın sağlam ve yıpranmamış ya da hasar görmemiş olduğundan emin olun.
Kordonun tüm menzili boyunca serbestçe aktarıldığından emin olun. Kilitlemeyi test etmek, uygun ve düzgün 
bir geri çekilmeyi sağlamak için kordonda keskin bir şekilde çekin.
Kordonun hasar görüp görmediğini kontrol edin. Hiçbir koşulda düşmenin herhangi bir kusuru varsa, örneğin 

kırık veya yassı kordon şeritleri, kesilmiş lifler veya doğru bir şekilde geri çekilmemesi durumunda düşme 
önleyici kullanılmamalıdır.
Herhangi bir ekipmanın servis verilebilirliği konusunda herhangi bir şüphe olması halinde, konu yetkili bir kişiye 
yönlendirilmeli veya ekipman karantinaya alınmalı veya atılmalıdır.
Kullanıcılar, yüksekte faaliyetler için tıbbi olarak uygun olmalıdır. Uyarı, biremniyet kemerindeki yetersiz 
süspansiyon, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. 

DÜŞÜŞ MESAFESİ
Gerekli açıklık, bağlantı alt sisteminin tipine, ankraj konumuna ve kordonun uzama özelliklerine bağlıdır. Düşüş 
riskini ve yüksekliğini sınırlamak için bağlantı noktasının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Yükseklik = 3 metreden düşme durumunda yapı veya zemin ile çarpışmayı önlemek için, kullanıcının 
ayaklarının altında gerekli minimum boşluk, 100 kg’lik bir kütlenin tutuş mesafesi 2 metre artı ekstra bir 
mesafe 1 metre.
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KULLANIM
• Bu ekipman sadece eğitimli ve yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır. Aksi halde, kullanıcı eğitimli ve yetkili 

bir kişinin doğrudan gözetimi altında olmalıdır.
• Bu, emniyet tertibatı veya ankraj noktasının her zaman konumlandırılması ve hem düşme potansiyeli hem 

de potansiyel düşme mesafesini en aza indirecek şekilde yapılan çalışmaların yapılması için gereklidir.
• Serbest düşüşler, mümkün olduğu kadar ankrajın hemen altında çalışarak en aza indirgenebilir. 30º’dan 

daha fazla bir düşüş, bir ojelere çarpma sonucu yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir salınım etkisi 
yaratacaktır.

• Cihaz kullanımda değilken kordon uzun süre boyunca genişletmeyiniz. Kordonun uzun süre boyunca 
tamamen uzatılmasına izin vermek, geri çekme yayının erken zayıflamasına neden olabilir.

• Kordonun her zaman temiz ve kuru olup çamur, çimento vb. içermemesini sağlayın. Aksi halde, erken 
kilitleme ve geri sarım hatası oluşabilir.

• Ekipmanın performansını etkileyebilecek herhangi bir kimyasalla temastan kaçınmak önemlidir. Bunlar, 
tüm asitleri ve güçlü kostik maddeleri içerir. Temas meydana gelirse veya hatta şüpheleniliyorsa ekipman 
servisten çekilmelidir.

• Çalışma sırasında herhangi bir hasar veya arıza tespit edilirse veya güvenliği tehlikeye atabilecek durumlar 
söz konusuysa: DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI DERHAL DURDURUN. 

KULLANIM ÖNLEMİ
Ekipman, güvenli ve doğru çalışma koşullarını sağlamak için periyodik servis gerektirir.
Her kullanımdan önce kilitlemeyi test etmek için kordonda keskin bir şekilde çekin, Düzgün kilitlendiğinden 
emin olun.
Engellerin kullanıcıyı yavaşlatabileceği ve cihazın mekanizmasının kilitlenmesini önleyebileceği kişisel düşüş 
durdurma cihazlarını kullanmayın.
Düşme meydana geldiğinde, cihaz düşmeyi kilitler ve durdurur. Düşüşü durdurma veya düşme tutuklama 
kuvvetlerinin etkisiyle tutarlı hasar sergileme güçlerine maruz kalan herhangi bir teçhizat derhal hizmetten 
çıkarılmalıdır.
HAZIRLIK & KULLANIM
Kullanıcı, üreticinin her bileşen veya tüm sistemin bir parçası için talimatlarını okumalı ve bunlara uymalıdır. Bu 
talimatlar, bu ekipmanın kullanıcısına ve yükleyicisine sağlanmalıdır. Bu ekipmanın kullanıcısı ve montajcısı, 
kullanımdan veya kurulumdan önce bu talimatları okumalı ve anlamalıdır. Bu sistemle kullanılan güvenlik 
ekipmanı için üreticinin talimatlarını izleyin.
Bu ekipmanın doğru uygulama ve kullanımı konusunda eğitilmiş kişiler tarafından kurulması ve kullanılması 
amaçlanmıştır.
Bağlantı noktaları mümkün olduğunca doğrudan kullanıcının üstünde olmalıdır. Ankraj noktası, düşme 
meydana geldiği noktadan doğrudan değilse, salınım düşüşleri meydana gelir.
Düşey açıdan 30 ° ‘den fazla çalışmaktan kaçının. Bir düşme esnasında bir nesneye çarpma kuvveti ciddi 
yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
Sisteme bağlantı ve bağlantı kesme ile ilgili tehlikeleri göz önünde bulundurun. Sisteme güvenli geçişler 
sağlamak için bağlantı ve bağlantı noktalarında yeterli bağlantı noktalarının, iniş platformlarının veya diğer 
araçların mevcut olduğundan emin olun.
Çoğu konektörün en zayıf yeri ağız kısmıdır ve bunlara yükleme yapılmamalıdır. konnektörleri müdahale 
olmaksızın serbestçe hareket olması gerekir; herhangi bir kısıtlama, bir kenarın üzerine yükleme veya harici 
basınç, gücünü azaltır.
Düşüş durdurucuya bağlanırken, işçi normal hızlarda önerilen çalışma alanlarında hareket edebilir. İpi düzgünce 
uzanmalı ve tereddüt etmeden geri çekilmelidir.
DİKKAT:
PORTWEST tarafından önerilen tüm ekipman, eksiksiz bir Kişisel Düşüş Koruma Sisteminin parçası olarak 
kullanılmalıdır. Bu uyarıyı göz ardı etmeyi tercih eden alıcı veya kullanıcı, tüm sistemin güvenliğini sağlamaktan 
sorumludur. İşveren ve çalışan, Kişisel Düşüş Koruma Sistemlerinin tüm bileşenlerinin kullanımdan önce 
birbiriyle uyumlu olduğunu kabul eder.
BAĞLANTI NOKTASI
Potansiyel salınım çarpma tehlikelerini azaltmak ve düşme sırasında bir nesneyi vurmaktan kaçınmak için 
ankraj yeri dikkatle seçilmelidir.
Sistemin bağlantı noktası, tercihen kullanıcının konumunun üzerine yerleştirilmeli ve EN 795 standardının (12 
kN minimum dayanım) gereksinimlerini karşılamalıdır.
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