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POSTROJE 
 
V případech, kde existuje nebezpečí pádu a kde pro technické důvody nebo pro práci s velmi 
krátkou dobou trvání nemůže být jinak zajištěný bezpečný přístup, je nutné zvážit použití 
osobních ochranných prostředků. Takové použití nesmí být nikdy improvizované a jeho volba 
má být specificky zajištěna v příslušných základních bezpečnostních opatřeních v místě práce. 
 
Návod k použití 
Nepoužívejte zachycovací postroj (dále jen postroj) bez pečlivého přečtení návodu k použití. 
Tento návod ukazuje různé možnosti použití. Některé známé možnosti nesprávného použití 
jsou zobrazeny a přeškrtnuty. Možnosti nesprávného použití zde nejsou vyčerpány a existuje 
jich nepřeberné množství. Postroj je možno používat jen podle nepřeškrtnutých zobrazení. 
Každé jiné použití je zakázáno a může vést k nehodě či smrti. V případě problému s použitím 
nebo neporozuměním, kontaktujte prosím VÝROBCE.  
 
Použití 
Pozor: Před použitím je odborný výcvik nezbytný. 
Postroj je vybaven dvěma připojovacími prvky určenými pro zachycení pádu označené "A" EN 
361 (pevnost 15kN, viz.obr.) 
Opasek postroje je vybaven třemi připojovacími prvky určenými k polohování dle EN 358 a 
EN 813 (pevnost 15kN, viz.obr.) 
Výrobek je nutno použít pouze v kombinaci s tlumičem pádu dle EN 355 a kovovou spojkou 
odpovídající EN 362 (ocelová nebo duralová karabina, případně oválnou sponou (tzv. Maillon), 
dále v kombinaci s ostatními jisticími pomůckami, které tvoří s postrojem jednoduchý 
slučitelný systém. Tento výrobek může používat pouze osoba zodpovědná a odborně vycvičená, 
nebo osoba pod trvalým dohledem takové osoby. Zkontrolujte, zda je postroj kompatibilní s 
ostatním vaším vybavením. Používejte pouze výrobky splňující požadavky příslušných norem 
a předpisů. Je nezbytné, aby uživatel, který používá tento postroj, byl informován o možnostech 
poskytnutí záchrany v případě, že dojde k nehodě. 
 
Kontrola  
Před použitím je nutné vyzkoušet správnou velikost postroje a funkci spon pro zajištění 
maximálního pohodlí a bezpečnosti.  
Uživatel musí mít volnost pohybu. Doporučujeme vyzkoušet postroj na bezpečném místě. 
Během používání kontrolujte, zda jsou spony správně navlečeny a lano správně navázáno. Před 
a po každém použití je nutno kontrolovat stav popruhů a švů, také v hůře přístupných částech 
výrobku. Postroj, který vykazuje sebemenší známky poškození je nutno ihned vyřadit z 
používání. Veškeré zásahy do konstrukce výrobku nebo opravy mimo naše výrobní prostory 
jsou zakázány. 
 
Je nutno kontrolovat 
Textilní materiál : řezy, prodření, škody způsobené vlivem stárnutí, vlivem vysoké teploty, 
vlivem chemikálií apod.  
Švy: přetržené, přeřezané nebo vypárané nitě. 
Spony: správná funkce spon. 
Kovové prvky: koroze, opotřebení, apod. 
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Velký pád 
Po velkém tvrdém pádu musí být výrobek vyřazen z používání. V případě pochybnosti zašlete 
postroj ke kontrole. Nezapomeňte, že váš život a vaše bezpečnost má mnohem větší cenu, než 
nový postroj. 
 
Materiály 
Postroj je vyroben ze syntetických vláken PA a PES. Ocelové spony a kotvící prvky jsou 
opatřeny povrchovou úpravou dle EN 362. 
 
Čištění 
Znečištěný postroj je možno omýt čistou vodou nebo lehkými pracími prostředky (max. 30°C) 
a dobře usušit v temné, dobře větrané místnosti. Postroj musí být sušen přirozeně, bez použití 
ohně nebo jiných zdrojů tepla. 
 
Dezinfekce 
Jestliže je dezinfekce nutná, musí být použit přípravek vhodný na polyamid a polyester. 
Přípravek rozpuštěný v čisté vodě (max. 30°C teplé) nechte působit na postroj jednu hodinu. 
Pak vyperte v čisté vodě a sušte v málo vytopené, temné a dobře větrané místnosti. Postroj musí 
být sušen přirozeně, bez použití ohně nebo jiných zdrojů tepla. 
 
Chemikálie 
Chraňte výrobek před stykem s žíravinami a rozpouštědly (kyseliny). Tyto chemikálie jsou pro 
syntetická vlákna velmi nebezpečné. 
 
Přeprava a skladování 
Postroj skladujte na suchém, temném a dobře větraném místě. Chraňte před dlouhodobým 
působením UV záření. Neskladujte ani nesušte v blízkosti přímých zdrojů tepla. Neskladujte 
postroj příliš zkroucený a zatížený. Výrobce dodává postroj v textilním sáčku, který je zároveň 
vhodným obalem pro skladování a přepravu. 
 
Teplota 
Postroj doporučujeme používat v rozmezí teplot -40°C až +80 °C. V rozmezí těchto teplot si 
zachovává výrobek potřebnou pevnost. 
 
Životnost a prohlídky 
Textilní výrobky mají životnost 10 + 5 let (5 let skladování podle návodu, 10 let od prvního 
použití). Pokud oprávněná osoba zjistí, že textilní výrobek není způsobilý pro další bezpečné 
použití, je v jeho kompetenci doporučit výrobek k vyřazení z dalšího používání, i když doba 
životnosti ještě neuplynula.  
Textilní výrobky musí být minimálně 1 krát za 12 měsíců kontrolovány výrobcem nebo 
osobou oprávněnou ke kontrole OOP kategorie III. jednoduché konstrukce (dále jen osoba 
oprávněná), jako např. IRATA a SPRAT LEVEL 3 atd. Tyto kontroly by měly být prováděny 
i v případě mimořádných událostí (pád, agresivní chemické prostředí, mechanické poškození, 
nebo pochybnost uživatele). 
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Záruka 
VÝROBCE  poskytuje 3 roky záruku na vady materiálů a výrobní vady. Záruka se nevztahuje 
na vady způsobené běžným opotřebením, nedbalostí, neodborným zacházením, nesprávným 
použitím, zakázanými úpravami a špatným skladováním. 
Nehody, škody, nedbalost a použití, pro něž není úvazek určený, nejsou kryty touto zárukou. 
VÝROBCE  neodpovídá za přímé, nepřímé ani nahodilé škody, které souvisí s používáním 
našich výrobků nebo jsou jeho důsledkem. 
 


