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CABLAJE 
 
În cazurile în care există un risc de cădere și în cazul în care, din motive tehnice sau de lucru 
cu o durată foarte scurtă, nu poate fi altfel de acces securizat, este necesar să se ia în considerare 
utilizarea de echipament individual de protecție. O astfel de utilizare nu trebuie să fie 
improvizată și alegerea sa ar trebui să fie garantată în mod specific în măsurile relevante de 
securitate de bază la locul de muncă. 
 
Instruc țiuni de utilizare 
Nu folosiți centura de siguranță (cablajul), fără a citi cu atenție manualul de instrucțiuni. 
Acest manual prezintă diferitele posibilități. Unele posibilitățile cunoscute de folosire 
neadecvată sunt afișate și barate. Posibilitățile de folosire neadecvată nu sunt epuizate, și există 
nenumărate alte moduri. Cablajul poate fi utilizat numai conform afișajului nebarat.. Orice altă 
utilizare este interzisă și poate duce la un accidente sau deces. În cazul în care apare o problemă 
cu utilizarea sau o neînțelegere, vă rugăm să contactați producătorul. 
 
Utilizare 
Atenție: Înainte de a utiliza produsul este necesar a se exersa utilizarea lui corectă. 
Cablajul este echipat cu două elemente de legătură destinate captării căderii marcate "A" EN 
361 (rezistență 15kN, vezi fig.). 
Centura cabljului este echipată cu trei elemente de legătură destinate poziționarii conform EN 
358 și EN 813 (rezistența 15kN, vezi fig.) 
Produsul va fi utilizat numai în combinație cu disipator de energie conform EN 355 și EN 
conector de metal 362 (carabină sau cataramă ovalăde oțel sau duraluminiu (de exemplu. 
Maillon), de asemenea, în combinație cu alte dispozitive de blocare, dispozitive care alcătuiesc 
impreună cu un sistem simplu si compatibil. Acest produs poate fi utilizat numai de către o 
persoana responsabilă și instruită profesional, sau o persoană sub supravegherea constantă a 
unei astfel de persoane. Asigurați-vă că cablajul este compatibil cu restul echipamentelor 
dumneavoastră. Folosiți numai produse care îndeplinesc cerințele standardelor și 
reglementărilor aplicabile. Este necesar ca un utilizator care folosește acest cablajl  să fie 
informat cu privire la posibilitățile de acordare de ajutor în caz de accident. 
 
CONTROL 
Înainte de a utiliza produsul, este necesar să se verifice dimensiunea corectă și funcția cataramei 
cablajului, pentru a asigura confort si siguranta maxima. 
Utilizatorul trebuie să aibă libertate de mișcare. Va recomandăm să probaţi produsul  la un loc 
sigur. 
În timpul utilizării, asiguraţi-vă că clemele sunt conectate în mod corespunzător iar frânghia 
este legată corect. Înainte și după fiecare utilizare, este necesar să se verifice starea curelele și 
cusături, de asemenea, în părțile mai puțin accesibile ale produsului. Cablajul, care nu prezintă 
semne de deteriorare trebuie să fie scos imediat din uz. Orice interferență în proiectarea  
produsului sau serviciu în afara facilităților noastre de producție sunt interzise. 
 
 
 
 
 
Trebuie să fie verificate 
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Tesatura: bucăți, abraziune, daune legate de perimare, cauzate de temperaturi ridicate, produse 
chimice, etc. 
Cusături:  rupte, tăiate sau fir descusut. 
Catarame: funcționarea corectă a clemelor. 
Elemente de metal: coroziune, uzură, etc. 
 
Cădere de la înăltime mare 
După o cădere de la înăltime, produsul trebuie să fie retras din uz. În caz de dubiu, vă rugăm să 
verificați cablajul. Amintiți-vă că viața și siguranța dumneavoastră au o valoare mult mai mare 
decât un cablaj nou. 
 
Materiale 
Hamul /cablajul/ este fabricat din fibre sintetice de PA și PES. Cataramele de oțel și ancorele 
sunt tratate la suprafață conform normelor EN 362. 
 
Curățare 
Cablajelecontaminate pot fi spălate cu apă curată sau detergenți (max. 30 ° C) și se usucă  într-
o cameră întunecată, bine ventilată. Centura trebuie uscatǎ natural, fără utilizarea de foc sau 
alte surse de căldură. 
 
Dezinfectie 
Dacă este necesară dezinfectarea, aceasta trebuie să fie utilizată într-o compoziție adecvată 
pentru poliamidă și poliester. Lăsati produsul, dizolvat în apă curată (max. 30 ° C), să actioneze 
asupra centurii timp de o oră. Apoi se spală cu apă curată și se uscată într-o cameră caldă, 
întunecată și bine ventilată. Cablajul trebuie uscat natural, fără utilizarea de foc sau alte surse 
de căldură. 
 
Chimicale 
Protejaţi produsul de contactul cu baze și solvenți (acizi). Aceste substanțe chimice sunt  foarte 
periculoase pentru fibrele sintetice. 
 
Transport și depozitare 
Cablajul trebuie depozitat într-un loc uscat, întunecos, bine ventilat. A se feri de expunerea 
prelungit la radiatii UV. Nu depozitați aproape de sursa de căldură directă. Nu depozitați centura 
prea răsucitǎ și supraîncărcatǎ. Producătorul furnizează centura ambalatǎ în pungi textile, care 
sunt potrivite, de asemenea, pentru depozitare și transport. 
 
Temperatura 
Se recomandă utilizarea centurii într-un interval de temperatură de -40 ° C până la + 80 ° C 
Între aceste temperaturi produsul își păstrează rezistența necesară. 
 
Durabilitate și întreţinere 
Produsele textile au o durata de viata de 10 + 5 ani (5 ani de depozitare, în conformitate cu 
instrucțiunile, 10 ani de la prima utilizare). În cazul în care persoana autorizată descoperă că  
 
 
produsul textil nu este eligibil pentru a fi utilizat în continuare în condiții de siguranță, este de 
competența sa de a recomanda excluderea produsului de la utilizarea in continuare, chiar dacă 
durata sa de viață nu a expirat încă. 
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Produsele textile trebuie să fie de cel puțin o data în 12 luni controlate de către producător sau 
o persoană autorizată să verifice designul simplu PPE categoria III. (denumit în continuare 
persoana autorizată), de exemplu. IRATA și SPRAT LEVEL 3 etc. Aceste controale ar trebui 
efectuate chiar în caz de urgență (căderi, substante chimice agresive, deteriorări mecanice, sau 
neîncrederea utilizatorului). 
 
Garanție 
PRODUCĂTORUL  oferă trei ani garanție împotriva defectelor de material și manoperă. 
Garanția nu acoperă daunele cauzate de uzura normală, neglijență, abuz, utilizare improprie, 
modificari interzise și depozitare defectuoasă. 
Accidente, daune, neglijență, și utilizările pentru care cablajul nu este proiectat, acestea nu sunt 
acoperite de această garanție. 
Producătorul nu este responsabil pentru orice daune directe, indirecte, incidentale sau alte 
cauze, care sunt au intervenit in urma utilizării produselor. 
 
 
 
 


