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Zuhanásveszély, vagy műszaki okokból, esetleg rövid ideig végzett munka esetén ott, ahol nem 
biztosítható másként a biztonságos megközelítés, megfontolandó a személyi védőeszközök 
használata.  Az Ilyen használat nem lehet rögtönzött, és a kiválasztására a munkavégzés 
helyszínén érvényes alapvető biztonsági óvintézkedésekkel összhangban kell sorra kerülnie. 

 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
Ne használja a Lanyard hevedert anélkül, hogy előzetesen figyelmesen elolvasta volna a 
használati utasítást. 
Ez a használati útmutató különböző alkalmazási lehetőségeket kínál. A helytelen használat 
egyes lehetőségei áthúzva láthatók. A helytelen használat lehetőségei nincsenek 
maradéktalanul kimerítve, a számuk végtelen. A Lanyard heveder csak a ki nem húzott ábrák 
szerint használható. Minden egyéb felhasználási mód tilos, és balesethez vagy halálhoz 
vezethet. A használattal kapcsolatos problémák vagy kérdések esetén, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a GYÁRTÓVAL. 
 
Használat 
Vigyázat: Használat előtt elengedhetetlen a megfelelő szakmai felkészülés. 
 
A Lanyard heveder kizárólag az EN 355-nek megfelelő zuhanáscsillapítóval és EN 362-nek 
megfelelő fém köztessel (acél vagy dúralumínium ötvözetből készült, esetleg ovális (Maillon) 
karabiner) kombinálva, továbbá más olyan biztosító segédeszközökkel használható, amelyek a 
Lanyard hevederrel egyszerű kompatibilis rendszert alkotnak. 
A terméket kizárólag felelős és szakmailag képzett személy, vagy ilyen személy állandó 
közvetlen felügyelete alatt más személy használhatja. Ellenőrizze le, hogy a termék 
kompatibilis a többi felszerelésével. Kizárólag a vonatkozó szabványok és előírások 
követelményeinek megfelelő termékeket használjon. 
Elengedhetetlenül fontos, hogy a terméket használó felhasználó tájékoztatva legyen a baleseti 
elsősegélynyújtás lehetőségeiről. 
 
Ellenőrzés 
Használat előtt a maximális biztonság érdekében próbálja ki a megfelelő hosszt.  
A használat során ellenőrizze le a rendszer egyéb részeihez kapcsolódás helyességét. Minden 
használat előtt és után ellenőrizze le a varratok állapotát, éspedig a termék nehezebben 
hozzáférhető részein is. A sérülések, károk legkisebb jelét mutató terméket azonnal ki kell vonni 
a használatból. A terméket gyártó üzemen kívüli mindennemű beavatkozás a termék 
szerkezetébe, valamint annak mindennemű javítása tilos..  
 
Leellenőrizendő: 
Vágások, kopások, öregedés okozta károk, magas hőmérséklet, vegyi anyagok, rozsda, 
deformációk hatása stb. 
Varratok: elszakad, átvágott vagy kifejtett cérnák 
Varratok: azonosítószám, olvashatóság, elhelyezés 
 
Nagy esés 
Nagyobb, keményebb zuhanás esetén a termékek ki kell vonni a használatból. Kétségek esetén 
küldje be a terméket ellenőrzésre. Ne feledje, hogy az élete és a biztonsága sokkal többet ér, 
mint egy új Lanyard heveder. 
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Tisztítás 
A beszennyeződött Lanyard hevedert tiszta, vagy kevés tisztítószert tartalmazó vízben mossa 
ki (max. 30°C), majd száraz és jól szellőző, sötét helyiségben szárítsa meg. 
 
Fertőtlenítés 
Fertőtlenítés szükségessége esetén használjon poliamidra és poliészterre alkalmas terméket. Öt 
hagyja egy órán keresztül feloldott tisztítószeres tiszta vízben (max. 30°C-os meleg víz). Ezt 
követően mossa ki tiszta vízben, majd szárítsa alig fűtött, sötét és jól szellőző helyiségben. 
 
Vegyi anyagok 
Óvja a beülőt a maró hatású anyagoktól és oldószerektől (savak). Ezek a vegyi anyagok a fémek 
és műszálakra nézve rendkívül veszélyesek. 
 
Szállítás és tárolás 
A beülőt jól szellőző, száraz és sötét helyen tárolja. Óvja a hosszú távú UV sugárzástól. Ne 
tárolja és ne szárítsa a terméket hőforrások közvetlen közelében. Ne tárolja a Lanyard hevedert 
összecsavart, terhelt állapotban. 
 
Hőmérséklet 
Ajánlott a Lanyard hevedert -40°C és +80°C közötti  hőmérséklet-tartományban használni. E 
hőmérséklet határértékek között a termék megőrzi a szükséges szilárdságát. 
 
Élettartam és ellenőrzések 
A textiltermékekélettartama10 + 5 év (5 év használati útmutató szerinti tárolás, 10 év az első 
használattól számolva). 
A fémtermékek élettartamát használat, kopás, deformációk és oxidálódás (rozsdásodás) 
befolyásolja.  Ha a jogosult személy a terméket nem találja alkalmasnak a további biztonságos 
használatára, jogosult javaslatot tenni a termék további felhasználásból való kivonására, 
éspedig még abban az esetben is, ha annak élettartama még nem járt le.  
A termékeket legkevesebb 12 havonta 1x le kell ellenőriztetni a gyártóval vagy  OOP 
kategória III. egyszerű szerkezetek ellenőrzésére jogosult személlyel (a továbbiakban „jogosult 
személy“), pl. IRATA és SPRAT LEVEL 3 stb. Ezekre az ellenőrzésekre különleges 
események esetén (lezuhanás, agresszív vegyi környezet, mechanikus sérülés vagy a 
felhasználó kétségei) is szükség van. 
 
Jótállás 
A GYÁRTÓ jótállást nyújt az anyag- és gyártási hibákra. 
A jótállás nem vonatkozik a standard kopás, gondatlanság, szakszerűtlen használat, helytelen 
kezelés, nem engedélyezett átalakítások és rossz tárolás okozta hibákra. 
A jótállás nem vonatkozik a beülő nem rendeltetésszerű használata esetén fellépő balesetekre, 
sérülésekre, gondatlanságra és használatára. 
A GYÁRTÓ  nem felel a termék használatával összefüggő, vagy annak következményeként 
fellépő közvetlen, közvetett vagy véletlenszerű károkért. 
 
 
 


