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ΙΜΑΝΤΑΣ 
 
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης και όπου για τεχνικούς λόγους ή για την 
εργασία µε µια πολύ σύντοµη διάρκεια, δεν µπορεί διαφορετικά να διασφαλιστεί η ασφαλής 
πρόσβαση, είναι απαραίτητη η εξέταση της χρήσης των ατοµικών προστατευτικών εξοπλισµών 
Μια τέτοια χρήση δεν πρέπει ποτέ να βασίζεται σε αυτοσχεδιασµούς και η επιλογή της θα 
πρέπει ειδικότερα να διασφαλίζεται στα σχετικά βασικά µέτρα ασφαλείας στο χώρο εργασίας. 
 
Εγχειρίδιο χρήσης  
Μην χρησιµοποιείτε τον ιµάντα ασφαλείας (εφεξής  ιµάντας)  χωρίς να διαβάσετε προσεκτικά 
το εγχειρίδιο χρήσης. 
Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει διαφορετικές δυνατότητες χρήσης. Ορισµένες από τις 
δυνατότητες λάθους χρήσης απεικονίζονται και είναι διαγραµµένες.   Οι δυνατότητες της 
λάθους χρήσης που παρουσιάζονται δεν έχουν εξαντληθεί, υπάρχουν αµέτρητες δυνατότητες.  
Ο ιµάντας µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σύµφωνα µε τις µη λάθους χρήσης που 
απεικονίζονται.  Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται και µπορεί να οδηγήσει και στον 
θάνατο.  Σε περίπτωση προβλήµατος µε τη χρήση ή την έλλειψη κατανόησης, παρακαλούµε 
επικοινωνήστε µε τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.  
 
Εφαρµογή 
Προσοχή:   πριν από τη χρήση είναι απαραίτητη η επαγγελµατική εκπαίδευση. 
Ο ιµάντας είναι εξοπλισµένος µε δύο συνδετικά στοιχεία που προορίζονται για τη σύλληψη 
πτώσης µε την ένδειξη "A" EN 361 (αντοχή 15kN, βλέπε εικ.) 
Η ζώνη του ιµάντα είναι εξοπλισµένη µε τρία συνδετικά στοιχεία που προορίζονται για την 
τοποθέτηση σύµφωνα µε το πρότυπο EN 358 και EN 813 (αντοχή 15kN, βλέπε εικ.) 
Το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε συνδυασµό µε τον απορροφητή πτώσης, 
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 355 και το  µεταλλικό συνδετήρα ΕΝ 362 (καραµπίνερ από χάλυβα 
ή αλουµίνιο, η το οβάλ κλιπ  που ονοµάζεται Maillon), και σε συνδυασµό µε άλλες συσκευές 
ασφαλείας  που συνθέτουν µε τον ιµάντα απλό συµβατό σύστηµα. Το προϊόν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µόνο από άτοµο υπεύθυνο και επαγγελµατικά εκπαιδευµένο, ή από άτοµο υπό 
τη συνεχή και άµεση εποπτεία από ένα τέτοιο άτοµο. Ελέγξτε αν ο ιµάντας είναι συµβατός µε 
τα υπόλοιπα εξαρτήµατα σας.  Χρησιµοποιήστε µόνο προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις 
των σχετικών προτύπων και κανονισµών. Είναι σηµαντικό το άτοµο που χρησιµοποιεί αυτό το 
προϊόν, να έχει ενηµερωθεί σχετικά µε τις δυνατότητες διάσωσης σε περίπτωση ατυχήµατος. 
 
Έλεγχος  
Πριν από τη χρήση, είναι απαραίτητο να ελέγξετε το σωστό µέγεθος του ιµάντα και τη 
λειτουργία του κλιπ για να εξασφαλίσεται τη µέγιστη δυνατή άνεση και ασφάλεια.  
Ο χρήστης πρέπει να έχει ελευθερία κινήσεων Σας προτείνουµε να δοκιµάσετε τον ιµάντα σε 
ένα ασφαλές µέρος. 
Κατά τη χρήση βεβαιωθείτε, αν τα κλιπ είναι καλά στερεωµένα και το σχοινί σωστά δεµένο. 
Πριν και µετά από κάθε χρήση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της κατάστασης των ιµάντων και 
της ραφής, καθώς και στα λιγότερα προσβάσιµα µέρη του προϊόντος. Ο ιµάντας που εµφανίζει 
σηµάδια ζηµιάς είναι απαραίτητο να αποκλειστεί από κάθε χρήση.  Απαγορεύονται 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο σχεδιασµό του προϊόντος ή επισκευές εκτός των 
εγκαταστάσεων παραγωγής µας. 
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Είναι απαραίτητο να ελέγξετε 
Υφαντικές ύλες: κοµµένα, τριµµένα, βλάβες που προκαλούνται από την ηλικία, επιρροή 
υψηλών θερµοκρασιών, επιρροή χηµικών κλπ.  
Ραφές: κοµµένα, σχισµένα ή ξηλωµένα νήµατα. 
Κλιπ: σωστή λειτουργία του κλιπ. 
Μεταλλικά στοιχεία: διάβρωση, φθορά, κλπ. 
 
Μεγάλη πτώση 
Μετά από µεγάλη σκληρή πτώση πρέπει το προϊόν να αποσύρεται από τη χρήση.  Σε περίπτωση 
που έχετε αµφιβολίες αποστείλετε τον ιµάντα για έλεγχο. Να θυµάστε, ότι η ζωή σας και η δική 
σας ασφάλεια έχουν µεγαλύτερη αξία, από ότι ένας καινούριος ιµάντας. 
 
Υλικά 
Ο ιµάντας είναι κατασκευασµένος από συνθετικές ίνες PA και PES. Τα µεταλλικά κλιπ και τα 
σηµείο αγκύρωσης παρέχοντια µε επιφανειακή επεξεργασία σύµφωνα µε το πρότυπο EN 362. 
 
Καθαρισµός  
Ο βρώµικος ιµάντας µπορεί να πλυθεί µε καθαρό νερό ή µε µη δραστικά απορρυπαντικά µέσα 
(max.  30°C) και να στεγνώσει καλά σε σκοτεινό καλά αεριζόµενο χώρο.  Ο ιµάντας πρέπει να 
στεγνώσει φυσικά, χωρίς τη χρησιµοποίηση φωτιάς ή άλλων πηγών θερµότητας. 
 
Απολύµανση  
Εφόσον είναι απαραίτητη η απολύµανση, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατάλληλο σκεύασµα 
για πολυαµίδια και πολυεστέρες. Το σκεύασµα διαλυµένο σε καθαρό νερό (max. 30°C ζεστό) 
αφήστε να δράσει στον ιµάντα για µία ώρα. Στη συνέχεια πλένετε σε καθαρό νερό και 
στεγνώστε σε ελάχιστα θερµαινόµενο, σκοτεινό και καλά αεριζόµενο χώρο.    Ο ιµάντας πρέπει 
να στεγνώσει φυσικά, χωρίς τη χρησιµοποίηση φωτιάς ή άλλων πηγών θερµότητας. 
 
Χηµικές ουσίες  
Προστατεύστε το προϊόν από την επαφή µε καυστικές ουσίες και διαλύτες (οξέα). Αυτές οι 
συνθετικές ουσίες για τις συνθετικές ίνες είναι πολύ επικίνδυνες.  
 
Μεταφορά και αποθήκευση  
Αποθηκεύστε τον ιµάντα σε στεγνό, σκοτεινό και καλά αεριζόµενο µέρος.   Προστατεύστε από 
την παρατεταµένη έκθεση στις υπεριώδους ακτινοβολίες. Μην αποθηκεύετε και µην 
στεγνώνετε κοντά σε άµεσες πήγες θερµότητας.   Μην αποθηκεύετε τον ιµάντα πολύ 
συστρεφόµενο και φορτωµένο. Ο κατασκευαστής παρέχει τον ιµάντα σε σακούλα υφασµάτινη, 
η οποία είναι παράλληλα  κατάλληλη συσκευασία για την αποθήκευση και τη µεταφορά.  
 
Θερµοκρασία 
Ο ιµάντας συνιστάται να χρησιµοποιείται σε ένα εύρος θερµοκρασίας από -40 ° C έως +80 ° 
C. Μεταξύ αυτών των θερµοκρασιών το προϊόν διατηρεί την απαραίτητη αντοχή. 
 
∆ιάρκεια ζωής του προϊόντος και επιθεωρήσεις 
 Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν διάρκεια ζωής 10 + 5 χρόνια (5 χρόνια 
αποθήκευσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες, 10 χρόνια από την πρώτη χρήση). Αν το 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο διαπιστώσει ότι ένα τέτοιο προϊόν δεν είναι επιλέξιµο για την  
 



  

www.rockempire.cz 

 
 
περαιτέρω ασφαλή χρήση, εµπίπτει στη δικαιοδοσία του να συστήσει ένα προϊόν σε 
αποκλεισµό από την περαιτέρω χρήση, ακόµη και αν η διάρκεια ζωής δεν έχει ακόµη λήξει.  
 Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον µία φορά κάθε 12 
µήνες από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένο άτοµο για τον έλεγχο κατηγορίας OOP 
III. Απλός σχεδιασµός (εφεξής εξουσιοδοτηµένο άτοµο), όπως για παράδειγµα IRATA και 
SPRAT LEVEL3 κ.λπ. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να πραγµατοποιούνται και σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης (πτώση, επιθετικό χηµικό περιβάλλον, µηχανική βλάβη ή αµφιβολίες του 
χρήστη). 
 
Εγγύηση 
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ προσφέρει εγγύηση3 χρονιά για ελαττώµατα στην κατασκευή ή για 
υλικές ελλείψεις. Η εγγύηση δεν ισχύει για  ελαττώµατα που προκαλούνται από φυσιολογική 
φθορά, αµέλεια, ακατάλληλο χειρισµό, ακατάλληλη χρήση, απαγορευµένες τροποποιήσεις  και 
ακατάλληλη αποθήκευση. 
Ατυχήµατα, ζηµιές, αµέλεια και χρήση, για τις οποίες ο ιµάντας δεν έχει σχεδιαστεί, δεν 
καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση 
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣδεν είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες άµεσες, έµµεσες ή τυχαίες 
καθώς και για τις ζηµίες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριµένου 
προϊόντος. 
 


