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VALJAAT 
 
Tilanteissa, joissa esiintyy putoamisvaara, tai joissa teknisistä syistä tai tehtävän lyhyen keston 
vuoksi turvallista kulkua ei voida varmistaa, on henkilösuojaimien käyttämistä harkittava. 
Käytön ei tule olla harkitsematonta vaan sen tulee soveltua työpisteen turvallisuuskäytäntöihin. 
 
Käyttöohjeet 
Älä käytä valjaita ennen kuin olet lukenut nämä käyttöohjeet huolellisesti. 
Tämä käyttöohje kuvailee tapoja käyttää valjaita. Joitain tapoja tuotteen väärästä käytöstä on 
kuvattu tässä käyttöohjeessa, esitetty yliruksattuna. On olemassa monia muitakin tapoja käyttää 
tuotetta väärin ja kaikkien mahdollistenväärinkäyttötapojen luettelu tai edes kuvittelu on 
mahdotonta. Ainoastaan niiden tekniikoiden käyttö, jotka on esitelty käyttöohjeessa ja joiden 
päällä ei ole rastia, ovat sallittuja. Kaikkien muiden käyttötapojen käyttö on kielletty tapaturman 
tai kuolemanvaaran takia. Jos koet ongelmia tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä 
VALMISTAJAAN.  
 
Käyttö 
HUOMIO: Ammattimainen koulutus on suoritettava ennen käyttöä. 
Valjaat on varustettu kahdella “A” EN 361-merkityllä kiinnikkeellä putoamissuojille (15kN 
katkeamisvahvuus, katso kuva.) 
Valjaiden vyö on varustettu kolmella kiinnikkeellä asennon säätämiseen EN 358 ja EN 813 
mukaisesti (15kN katkeamisvahvuus, katso kuva.) 
Tuotetta saa käyttää vain EN 355 mukaisen nykäyksenvaimentimen ja EN 362 mukaisen 
metallikiinnikkeen kanssa (teräs- tai alumiinikoukku, mahdollisesti soikea solki, nk. mailon) ja 
muiden suojalaitteiden kanssa, jotka ovat yhteensopivia järjestelmän kanssa. Tätä tuotetta saa 
käyttää vain vastuullinen ja ammattimaisen koulutuksen saaneet henkilöt tai suoran valvonnan 
alainen henkilö. Tarkista tuotteen yhteensopivuus muiden yhdessä tuotteen kanssa käyttämiesi 
varusteiden kanssa. Käytä vain olennaisten standardien ja sääntöjen vaatimukset täyttäviä 
tuotteita. On käyttäjän vastuulla ennakoida pelastustoimia vaativat tilanteet, joita voi 
ilmaantuatämän tuotteen käytön aikana 
 
Tarkistus 
Ennen jokaista käyttökertaa tarkista valjaiden sopivuus ja solkien toiminta.  
Käyttäjän on voitava liikkua vapaasti. Suosittelemme valjaiden kokeilua turvallisessa paikassa. 
Tarkista käytön aikana, että soljet on kiristetty ja köydet kiinnitetty turvallisesti. Tarkista ennen 
käyttöä ja sen jälkeen nauhojen ja ommelten kunto, myös piilossa olevilta alueilta. Älä käytä 
valjaita, joissa näkyy kulumisen jälkiä. Kaikenlainen muutosten ja korjausten tekeminen 
valjaisiin tuotannon jälkeen on kiellettyä. 
 
Tarkistus 
Tekstiili  materiaali: Viillot, hankautuminen, iän tai korkeiden lämpötilojen aiheuttamat 
vauriot ja kemikaalien vaikutus jne.  
Saumat: Repeämät, viillot tai ompeleiden aukeaminen. 
Soljet: Soljen oikea toiminta. 
Metalliosat: Ruoste, kuluminen jne. 
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Voimakkaat putoamiset 
Valjaita ei tule käyttää voimakkaan putoamisen jälkeen. Jos olet epävarma, lähetä valjaat 
tarkastettavaksi. Muista, että henkesi ja turvallisuutesi ovat paljon arvokkaampia kuin uudet 
valjaat. 
 
Materiaalit 
Valjaat on valmistettu synteettisestä PA- ja PES-kuidusta. Terässoljet ja ankkurointiosat on 
pintakäsitelty EN 362 mukaan. 
 
Puhdistus 
Likaiset valjaat tulee pestä joko käsin enintään 30 asteisessa vedessä ja kuivattava pimeässä ja 
hyvin tuuletetussa tilassa. Valjaat on kuivattava luonnollisesti ilman lämpölähteitä. 
 
Desinfiointi 
Jos desinfiointi on välttämätöntä, käytä polyamidille ja polyesterille sopivaadesinfiointiainetta. 
Jätä valjaat tunniksi puhtaaseen veteen laimennettuun nesteeseen, jonkalämpötila on enintään 
30 astetta. Huuhtele puhtaalla kylmällä vedellä ja kuivaa hitaasti viileässä, pimeässä ja hyvin 
ilmastoidussa tilassa. Valjaat on kuivattava luonnollisesti ilman lämpölähteitä. 
 
Kemikaalit 
Suojaa tuote syövyttäviltä aineilta ja liuottimilta (hapot). Nämä kemikaalit ovat haitallisia 
synteettikuiduille. 
 
Kuljetus ja varastointi 
Säilytä valjaita kuivassa, pimeässä hyvin ilmastoidussa tilassa. Suojaa se pitkäaikaiselta UV-
säteilyltä. Älä säilytä tai kuivaa niitä lämpölähteiden lähellä. Tarkista että valjaat eivät ole liian 
kiertyneet ja sekaisin. Tuote toimitetaan tekstiilipussissa, joka toimii samalla sopivana säilytys- 
ja kuljetuspussina. 
 
Lämpötila 
Pidä valjaat aina -40 asteen sekä +80 asteen välissä, tai materiaali voi vahingoittua. 
 
Käyttöikä ja tarkastukset 
Tekstiiliosien käyttöikä on 10 + 5 vuotta (5 vuotta valmistajan ohjeiden mukaisissa 
säilytysolosuhteissa, 10 vuotta ensimmäisestä käytöstä). Jos valtuutettu henkilö toteaa, ettei 
tuotteen käyttö enää ole turvallista, on heidän vastuullaan ehdottaa tuotteen poistaminen 
käytöstä, vaikka sen käyttöikä ei olisi päättynyt. 
Tekstiilituotteet on tarkistettava vähintään kerran vuodessa valmistajan tai luokan III 
henkilösuojaimien yksinkertaisella rakenteella valtuutettujen henkilöiden toimesta (jäljempänä 
"valtuutettu tarkastaja"), kuten IRATA ja SPRAT LEVEL3 jne. Nämä tarkistukset on 
suoritettava myös epätavallisten tilanteiden sattuessa (putoaminen, vahvat kemikaalit, 
mekaaniset vauriot tai käyttäjän ollessa epävarma).  
 
Takuu 
VALMISTAJA  antaa 3 vuoden takuun valmistus. ja materiaalivirheille.  
Takuu ei koske normaalia käyttökulumista, laiminlyöntiä, epäammattimaista käsittelyä, väärää 
käyttöä, kiellettyä laitteen muutostyötä eikä vääränlaista varastoimista.  
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Onnettomuudet, vahingot, laiminlyönti sekä käyttö, johon valjaita ei ole tarkoitettu eivät kuulu 
takuun piiriin.  
VALMISTAJA ei ole vastuussa suorista, epäsuorista vahingoista eikä onnettomuuksista, jotka 
liittyvät tämän laitteen käyttöön.  
 
 
 


