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I tilfælde, hvor der er risiko for fald, og af tekniske årsager eller en meget kortvarig opgave, en 
sikker adgang ikke kan sikres på anden måde, er det nødvendigt at overveje at bruge personlige 
værnemidler. Sådan brug, burde ikke være improviseret, og det er specifikt skulle være 
underlagt de relevante grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen. 
 
BRUGSANVISNING                                                                                                                                                        
Brug ikke håndledsremmen uden omhyggelig læsning af brugsanvisningen. Disse 
brugsanvisninger viser forskellige muligheder for anvendelse. Nogle af de etablerede måder 
forkert brug er vist i krydset billeder. Mulighederne for misbrug er ikke begrænset til dem, der 
er anført som deres antal er uudtømmelige. Stroppen kan kun anvendes på måder, som vist på 
billeder, som ikke er krydset. Enhver anden form for anvendelse er forbudt og kan føre til en 
ulykke eller dødsfald.                                                                                                                    I 
tilfælde af brug spørgsmål eller uklarheder, skal du kontakte PRODUCENTEN 
 
Brug                                                                                                                                                                    
Obs: Proffesionelt træning er nødvendig før brug. 
Produktet må kun anvendes i kombination med en energiafledende anordninger i 
overensstemmelse med EN 355 og en metal stik i overensstemmelse med EN 362 a stål eller 
duraluminium snap hook, med tiden ovalt spænde, det såkaldte Maillon) og også i kombination 
med andre værnemidler, der sammen med stroppen, udgør et simpelt kompatibelt system. Dette 
produkt kan kun bruges sammen med kompetent og professionelt uddannet personale eller en 
person, der er under permanent tilsyn af personalet. Kontrollér, om produktet er kompatibelt 
med andre dele af dit udstyr. Brug produkter, der overholder relevante standarder og regulativer. 
Det er nødvendigt, at brugeren af dette ledningsnet informeres om måder at redde i tilfælde af 
en ulykke. 
 
Kontrol                                                                                                                                                                         
Kontrol af korrekt længde før brug for at sikre maksimal sikkerhed. Kontrollér korrekt 
tilslutning af bærestrop til andre dele af systemet i brug. Før og efter hver brug, er det 
nødvendigt, at tilstanden af reb og sømme kontrolleres, herunder mindre tilgængelige dele af 
produktet. Brug af et produkt som viser det mindste tegn på skader skal straks ophøre. Alle 
produktets konstruktion ændringer eller reparationer uden for vores produktionsvirksomheder 
er forbudt. 
 
Hvad skal kontrolleres                                                                                                                                                
Snit, slitage, skader som følge af befolkningens aldring eller på grund af høje temperaturer og 
virkninger af kemikalier, korrosion eller deformation osv.                                                                                      
Søm: ripping, nedskæringer eller unsewn tråde                                                                                                             
Søm: Idetification nummer, læselighed, placering 
 
Stort fald                                                                                                                                                                   I 
Brugen af produktet skal ophøre efter en større harddisk. I tilfælde af tvivl, sende produktet til 
producenten for inspektion. Glem aldrig, at dit liv og sikkerhed er mere værd end en ny rem. 
 
Rengøring                                                                                                                                                                           Af 
en beskidt rem kan vaskes i rent vand og milde rengøringsmidler (max. 30 °C) og tilbage til at 
tørre ordentligt i et mørkt og godt ventileret rum. 
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Desinfektion                                                                                                                                                           
Desinfektion er nødvendig, skal agenten skal være egnet til brug med polyamid og polyester. 
Fortyndet agenten i rent vand (maks. temperatur 30 °C) og lad den virkning på håndledsremmen 
i en time. Efter det, skal det vaskes i rent vand og lad det tørre i et opvarmet, mørkt og godt 
ventileret rum. 
 
Kemikalier                                                                                                                                                               
beskytter produktet mod at komme i kontakt med ætsende stoffer og opløsningsmidler (syre). 
Disse kemikalier er meget farligt for metaller og syntetiske fibre. 
 
Transport og opbevaring                                                                                                                                     
Opbevar stroppen på et tørt, mørkt og godt ventileret sted. Beskyttelse mod virkningerne af 
langsigtede UV-stråling. Du må ikke opbevare eller lade det tørre tæt på varmekilder. Du må 
ikke opbevare håndledsremmen mens vrides for meget eller last. 
 
Temperatur                                                                                                                                                                
Anbefaler vi, at stroppen anvendes i temperaturer fra -40 °C til +80 °C. Ved disse temperaturer, 
varen bevarer nødvendige styrke. 
 
Levetid og inspektion                                                                                                                                                          
Af tekstilvarer er 10 + 5 år (5 år på betingelse af storage i overensstemmelse med 
fabrikantens anvisninger, 10 år fra den første). Alle metal produktets levetid er begrænset i 
funktionalitet, slitage, deformering og oxidering (rust). Skal den autoriserede person, at 
produktet ikke er i stand til mere sikker brug, det er deres ansvar at anbefale inaktivering af 
dens videre anvendelse selv om dens levetid er ikke gået endnu.                                                                                                                              
Metal og tekstilvarer skal kontrolleres mindst en gang i 12 måneder fra producenten eller en 
person, der er bemyndiget til at kontrollere personlige værnemidler til kategori III og enkel 
struktur (herefter benævnt "bemyndiget person" ), såsom IRATA og brisling niveau 3 osv. 
Disse kontroller skal også udføres efter nødstop tildragelse (falde, aggressive kemiske miljø, 
mekaniske skader eller tvivl om brugeren). 
 
Garanti                                                                                                                                                                  
PRODUCENTEN giver 3 års garanti dækker materiale og produktions fejl. Garantien dækker 
ikke fejl forårsaget af normal slitage, uagtsomhed, ukvalificeret håndtering, forkert brug, 
forbudte ændringer og dårlige opbevaringsforhold. Ulykker, skader, uagtsomhed, og brug af 
stroppen som ikke beregnet til, er ikke omfattet af garantien.                                                                                                                          
PRODUCENTEN er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfældig skader vedrørende 
anvendelse af produktet eller følgerne heraf. 
 
 


