
  

www.rockempire.cz 

 
 

Tais atvejais, kai gresia kritimo pavojus ir kai dėl techninių priežasčių arba dėl labai trumpai 
trunkančio darbo negali būti užtikrintas saugus priėjimas kitokiu būdu, reikia pagalvoti apie 
asmeninės apsaugos priemonių panaudojimą. Toks jų naudojimas niekada negali būti 
improvizuotas, o sprendimas jas naudoti turi būti specialiai įtvirtintas atitinkamose bazinėse 
saugos užtikrinimo darbo vietoje priemonėse. 

 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
Gaminio „Lanyard“  nenaudokite, kol atidžiai neperskaitysite jo naudojimo instrukcijos. 
Šioje instrukcijoje parodytos įvairios naudojimo galimybės. Čia pavaizduoti perbraukti kai 
kurie žinomi neteisingo naudojimo atvejai. Tai ne visos neteisingo naudojimo galimybės, jų yra 
labai daug. Gaminį „Lanyard“ galima naudoti tik pagal neperbrauktus paveikslėlius. 
Kiekvienas kitoks naudojimo būdas yra draudžiamas, nes gali baigtis nelaimingu atsitikimu 
arba mirtimi. Problemos dėl naudojimo ar nesupratimo atveju prašome kreiptis į 
GAMINTOJĄ. 
 
Naudojimas 
Dėmesio: Prieš naudojant gaminį būtinas specialus apmokymas. 
 
Gaminį „Lanyard“ reikia naudoti tik kartu su kritimo amortizatoriumi pagal EN 355 ir metaline 
jungtimi, atitinkančia standarto EN 362 reikalavimus (plieninis karabinas arba karabinas iš 
duraliuminio, arba ovalinė sagtis (vadinamoji „Maillon“ )), o taip pat kartu su kitomis apsaugos 
priemonėmis, kurios su gaminiu „Lanyard“ sudaro paprastą, suderinamą sistemą. 
Šį gaminį gali naudoti tik atsakingas ir specialiai apmokytas asmuo arba asmuo, kuris yra nuolat 
tiesiogiai prižiūrimas tokio atsakingo asmens. Patikrinkite šio gaminio suderinamumą su kita 
Jūsų įranga. Naudokite tik gaminius, atitinkančius jiems taikomų standartų ir reglamentų 
reikalavimus. 
Būtina, kad asmuo, naudojantis šį gaminį, būtų informuotas apie pagalbos suteikimo galimybes 
tuo atveju, jei įvyktų nelaimingas atsitikimas. 
 
Patikra 
Prieš naudojant būtina išbandyti teisingą ilgį, kad būtų užtikrintas maksimalus saugumas.  
Naudojimo metu tikrinkite, ar gaminys „Lanyard“ teisingai sujungtas su kitomis sistemos 
dalimis. Prieš kiekvieną naudojimą ir po to būtina tikrinti virves ir siūles, apžiūrint ir blogiau 
prieinamas gaminio vietas. Gaminį, ant kurio buvo aptiktos net ir mažiausios apgadinimų 
žymės, būtina nedelsiant išmesti. Draudžiama daryti bet kokius gaminio konstrukcijos 
pakeitimus arba jį taisyti kitur nei mūsų gamybinėse patalpose.  
 
Ką reikia tikrinti 
Įpjovimus , pratrynimus, defektus, atsiradusius nuo senėjimo, aukštos temperatūros, chemikalų 
poveikio, korozijos, deformacijos ir t.t. 
Siūlės: nutrūkusius, perpjautus arba iširusius siūlus. 
Siūlės: identifikavimo numerį, įskaitomumą, vietą. 
 
Didelis kritimas 
Po didelio, tvirto kritimo gaminį reikia išmesti. Netikrumo atveju atsiųskite gaminį patikrinti. 
Nepamirškite, kad Jūsų gyvybė ir Jūsų saugumas turi daug didesnę kainą nei naujas gaminys 
„Lanyard“. 
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Valymas 
Suterštą gaminį „Lanyard“ galima nuplauti švariu vandeniu arba naudojant lengvo veikimo 
skalbimo priemones (maks. 30°C) ir gerai išdžiovinti tamsioje, gerai vėdinamoje patalpoje. 
 
Dezinfekcija 
Jei reikalinga dezinfekcija, turi būti naudojama priemonė, tinkanti poliamidui ir poliesteriui. 
Šią priemonę ištirpdinkite švariame vandenyje (maks. 30°C temperatūros) ir palikite, kad 
gaminį „Lanyard“ veiktų vieną valandą. Po to išskalbkite švariame vandenyje ir džiovinkite 
mažai apšildomoje, tamsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje. 
 
Chemikalai 
Saugokite gaminį nuo kontakto su ėsdinančiomis medžiagomis ir tirpikliais (rūgštimis). Šie 
chemikalai metalui ir sintetinėms medžiagoms yra labai pavojingi. 
 
Pervežimas ir laikymas 
Gaminį „Lanyard“ laikykite padėtą sausoje, tamsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugokite 
nuo ilgalaikio UV spindulių poveikio. Nelaikykite ir nedžiovinkite arti tiesioginių šilumos 
šaltinių. Gaminio „Lanyard“ nelaikykite pernelyg susukto ir apkrauto. 
 
Temperatūra 
Rekomenduojame „Lanyard“ naudoti temperatūrų intervale nuo -40°C iki +80 °C. Šių 
temperatūrų ribose gaminys išsilaiko reikalingą stiprį. 
 
Tarnavimo laikas ir apžiūros 
Tekstilės gaminių tarnavimo laikas yra 10 + 5 metai (5 metai – laikymas pagal instrukciją, 
10 metų – nuo pirmojo panaudojimo). 
Metalinių gaminių tarnavimo laikas apribotas jų funkcionalumu, susidėvėjimu, deformacija ir 
oksidacija (korozija).  Jei įgaliotas asmuo nustato, kad gaminys nėra tinkamas tolesniam 
saugiam naudojimui, jo kompetencijoje yra rekomenduoti gaminį išmesti, nors tarnavimo laikas 
dar nėra pasibaigęs.  
 Metalo ir tekstilės  gaminiai turi būti mažiausiai 1 kartą per 12 mėnesių tikrinami  gamintojo 
arba asmens, įgalioto atlikti paprastos konstrukcijos III kategorijos asmeninės apsaugos 
priemonių patikras (toliau – įgaliotas asmuo), tokių kaip pvz. IRATA ir SPRAT LEVEL3 ir t.t. 
Šios patikros turi būti atliekamos taip pat ypatingų įvykių atvejais (kritimas, agresyvi cheminė 
aplinka, mechaninis sugadinimas arba naudotojo abejonių atveju). 
 
Garantija 
GAMINTOJAS  suteikia gaminiui 3 metų garantiją medžiagos bei gamybiniams defektams. 
Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl normalaus susidėvėjimo, neatsargumo, 
neprofesionalios priežiūros, neteisingo naudojimo, draudžiamų atlikti perdarymų ir blogų 
laikymo sąlygų. 
Nelaimingi atsitikimai, nuostoliai, neatsargumas ir naudojimo būdas, kuriam gaminys 
„Lanyard“ nėra skirtas, šia garantija nėra padengti. 
Gamintojas neatsako už tiesioginius, netiesioginius nei atsitiktinius nuostolius, susijusius su 
mūsų gaminių naudojimu arba susidariusius dėl jų naudojimo. 
 
 


