В случаите когато съществува риск од падане и когато по техническ причини или при
работа за кратък период от време, не може да бъде осигурен по друг начин достъп,
е необходимо да се прецени използването на лични предпазни средства. При такова
използване не трябва да се импровизира а изборът трябва да бъде специално гарантиран
и в съответветствие с основните мерки за безопасност на работното място.
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Lanyard (осигурител) Да не се използва, без внимателното
прочетане на
ръководството за употреба.
Настоящото ръководство показва различните възможности за употреба. Някои от
най-познати възможностите за неправилно използване са изобразени и задраскани.
Възможности за неправилно използване не са изчерпани, а съществуват много. Lanyard
може да се изпозва само според не задрасканото изображение. Всякакъв друг вид
ползване е забранено и може да доведе до инцидент или смърт. В случай на проблем с
използването или неразбиране, моля свържете се с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Изпозване
Внимание: преди употреба е необходимо оторизирано обучение.
Lanyard е необходимо да се използва само в комбинация с поглъщател на енергия според
EN 355 и съответния метален конектор EN 362 (стоманена или дуралуминиум карабина
и евентуално овална катарама(т.нар. Maillon),а също в комбинация с други осигурителни
устройства , които създават заедно с Lanyard несложена съвместима система.
Този продукт може да се използва само от отговорно лице и професионално обучено, или
от лице под постоянен пряк надзор от такова лице. Уверете се, че продуктът е съвместим
с останалата част на вашето оборудване. Използвайте само продукти, които отговарят на
изискванията по съответните стандарти и разпоредби.
Необходимо е,потребителят, който използва продукта да бъде информиран относно
възможността за предоставяне на спасителни действия в случай на инцидент.
Контрол
Преди употреба, е необходимо да се провери правилната дължина за максимална
сигурност.
По време на употреба, проверете правилността на връзките на Lanyard с други
компоненти на системата. Преди и всяка употреба е необходимо да се проверят
шевовете, а също така и в по-трудно достъпните места. Продукт, който не показва
никакви признаци на повреда трябва да бъде незабавно изваден от употреба. Всяка
намеса на дизайна на даден продукт или поправка извън производствената база на
производителя са забранени.
Трябва да се провери
срязвания , протриване, повреди като следствие от стареене, причинени от високи
температури, влиянието на химични вещества, корозия, деформации т.н.
Шевове: разкъсани, нарязани или разпорени конци .
Шевове: идентификационен номер,четимост,местоположение
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Голямо падане
След голямо твърдо падане, продуктът трябва да бъде отстранен от употреба. В случай
на съмнение, изпратете продукта на проверка Не забравяйте, че вашият живот и вашата
безопасност е много по-ценна от цената на нов Lanyard.
Почистване
Замърсеният Lanyard може да се мие с чиста вода или леки почистващи препарати (макс.
30°C) и да бъде добре подсушен , в тъмно и добре проветрено помещение.
Дезинфекция
Ако е необходимо да се извърши деезинфекция, трябва да се изпозва препарат,
подходящ за полиамид и полиестер. Препаратът се разтваря в чиста вода(макс. 30°C )
оставете да подейства на Lanyard един час. След това измийте в чиата вода и изсушете
в не така топло, тъмно и добре проветрено помещение.
Химикалии
Пазете продукта от контакт с натриевата основа и разтворители (киселини). Тези
химикалии саметали и синтетични влакна много опасни.
Транспорт и съхранение
Lanyard съхранявайте на сухо, тъмно и проветриво място. Да се пази от
продължително излагане на UV радиация. Никога не съхранявайте близо до преките
източници на топлина. Да не се съхранява Lanyard твърде усукан и натоварен.
Температура
Lanyard препоръчваме да се използва при температури между -40 ° C до + 80 ° C. Между
тези температури продуктът запазва необходимата якост.
Дълготрайност и прегледи
Tекстилните изделия иматсрок на годност 10 + 5 години (5 години съхранение според
инструкциите, 10 години от първото ползване).
Металните продукти имат дълготрайност ограничена
въз основа на тяхната
фукционалност, износване, деформация и окисление(ръжда). Ако упълномощеното лице
установи, че текстилния продукт не отговаря на условията за по-нататъшна безопасна
работа , в компетенцията на лицето е да препоръча изваждане от употреба и при
условие, че трайността на продукта не е изтекла.
Металните и текстилните продукти трябва да бъдат минимално 1 път за 12 месеца
проверявани производителят или лицето, упълномощено да извършва контрол OOP
категория III. семпъл дизайн (наричан по-нататък лицето, упълномощен), например .
IRATA a SPRAT LEVEL 3 и т.н. Тези проверки следва да се извършват дори и в случай
на извънредни ситуации (падане, сгресивна химическа среа, механична повреда, или
съмнения на потребителя).
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Гаранция
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ дава гаранция 3 години на дефекти в материала и изработката.
Гаранцията не покрива повреди, причинени от нормалното износване, небрежност,
непрофесионална употреба, неправилна употреба, забранени поправки и лошо
съхранение.
Инциденти, щети, небрежност и изпозване , при което сбруя не е предназначен, не се
поемат от тази гаранция.
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не носи отговорност за каквито и да било преки, непреки или
случайни щети, свързани с използването на нашите продукти или са негов резултат
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