W przypadkach, gdy istnieje ryzyko upadku i gdy ze względów technicznych lub ze względu
na pracę z bardzo krótkim czasem trwania nie można w inny sposób zapewnić bezpiecznego
dostępu, należy rozważyć zastosowanie środków ochrony indywidualnej. Takie zastosowanie
nigdy nie powinno być improwizowane, a jego wybór należy specjalnie zabezpieczyć poprzez
podjęcie stosownych podstawowych środków bezpieczeństwa w miejscu pracy.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Lonży Lanyard nie należy używać bez dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi.
Niniejsza instrukcja wskazuje różne możliwości użycia. Niektóre spośród możliwych sposobów
niewłaściwego użycia zostały zilustrowane i przekreślone. Nie podano jednak wszystkich
możliwości nieodpowiedniego użytkowania, bowiem jest ich zbyt wiele. Lonży Lanyard można
używać tylko zgodnie z nieprzekreślonymi ilustracjami. Jakiekolwiek inne użycie jest
zabronione, może prowadzić do wypadku czy śmierci. W przypadku problemów z użyciem czy
niezrozumieniem zaleceń, prosimy o kontakt z PRODUCENTEM.
Sposób użycia
Uwaga: Przed użyciem niezbędne jest specjalistyczne przeszkolenie.
Lonży Lanyard należy używać wyłącznie w połączeniu z absorberem energii wg normy EN
355 i matalową klamrą odpowiadającą normie EN 362 (stalowy lub duraluminiowy karabinek,
ewentualnie owalna klamra, tzw. Maillon), następnie w połączeniu z pozostałymi elementami
zabezpieczającymi, które wraz ze lonżą Lanyard tworzą prostą i i kompatybilną całość.
Z produktu może korzystać jedynie osoba odpowiedzialna i przeszkolona, ewentualnie osoba
pozostająca pod stałym nadzorem kogoś takiego. Sprawdź, czy wyrób jest kompatybilny z
pozostałym, używanym przez Ciebie, osprzętem. Używać można wyłącznie produktów
spełniających wymogi określone w odpowiednich normach i przepisach.
Niezbędne jest, aby użytkownik korzystający z produktu, został wcześniej poinformowany o
możliwościach otrzymania pomocy w sytuacji, gdyby doszło do wypadku.
Kontrola
Przed użyciem należy dopasować właściwą długość, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.
Podczas użytkowania sprawdzaj, czy produkt jest właściwie połączony z innymi elementami
całego osprzętu. Przed i po każdym użyciu skontroluj szwy, również w trudniej dostępnych
częściach produktu. Wyrób, który jest choć trochę uszkodzony, należy natychmiast wycofać z
użycia. Wszelkie ingerencje, dotyczące konstrukcji czy samodzielnych napraw poza miejscem
produkcji, są zabronione.
Należy skontrolować
Nacięcia, rozdarcia, szkody spowodowane starzeniem się produktu, powstałe pod wpływem
wysokiej temperatury, działania chemikaliów, korozji, deformacji itd.
Szwy: rozdarte, rozcięte lub prujące się nici
Szwy: numer identyfikacyjny, czytelność, umieszczenie
Duże odpadnięcie
Po dużym odpadnięciu produkt należy wycofać z użycia. W przypadku wątpliwości, wyślij
produkt do kontroli. Nie zapominaj, że Twoje życie i bezpieczeństwo mają o wiele wyższą cenę
niż nowa lonża Lanyard .
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Czyszczenie
Zabrudzoną lonżę Lanyard można obmyć czystą wodą lub delikatnymi środkami piorącymi
(maks. 30°C) i wysuszyć w dobrze wietrzonym pomieszczeniu.
Dezynfekcja
Jeżeli dezynfekcja jest niezbędna, należy użyć odpowiedniego środka przeznaczonego do
poliamidu i poliestru. Rozpuszczony w wodzie (maks. temperatura 30°C) nałóż i pozostaw
Lanyard na godzinę. Następnie wypierz produkt w czystej wodzie i wysusz go w słabo
ogrzewanym, ciemnym pomieszczeniu z dostępem powietrza.
Chemikalia
Chroń produkt przed kontaktem z substancjami żrącymi i rozpuszczalnikami (kwasami).
Chemikalia te są dla metali i włókien syntetycznych bardzo niebezpieczne.
Transport i przechowywanie
Lonżę Lanyard przechowuj w suchym, ciemnym i dobrze wietrzonym miejscu. Unikaj
długotrwałego oddziaływania promieni UV. Nie przechowuj ani nie susz w bezpośredniej
bliskości źródeł ciepła. Podczas przechowywania lonża Lanyard nie powinna być zbyt skręcona
i przygnieciona.
Temperatura
Zaleca się, by lonży Lanyard używać w zakresie temperatur od -40°C do +80°C. W tym
zakresie bowiem wyrób zachowuje niezbędną wytrzymałość.
Żywotność produktu i przeglądy
Produkty tekstylne mają żywotność 10 + 5 lat (5 lat przechowywania zgodnie z instrukcją, 10
lat od pierwszego użycia).
Produkty metalowe mają żywotność ograniczoną przez czas działania, zużycie, deformację i
korozję. Jeżeli uprawniona osoba stwierdzi, że produkt tekstylny nie nadaje się już do
bezpiecznego użytkowania, to ma prawo zalecić, by wyrób został wycofany z użycia, nawet
przed upłynięciem okresu żywotności.
Metalowe i tekstylne wyroby muszą być co najmniej raz na 12 miesięcy kontrolowane przez
producenta lub osobę uprawnioną do kontroli ŚOI kategorii III – proste konstrukcje (dalej osoba
uprawniona), np. IRATA i SPRAT LEVEL 3 itd. Kontrole te powinny być przeprowadzane
również w przypadku wyjątkowych sytuacji (odpadnięcie, działanie agresywnych substancji
chemicznych, uszkodzenia mechaniczne lub wątpliwości samego użytkownika).
Gwarancja
PRODUCENT udziela gwarancji na okres 3 lat na wady materiału i wady fabryczne.
Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez proces zużycia, zaniedbania, niefachowe
korzystanie, niewłaściwe użytkowanie, zabronione modyfikacje i nieodpowiednie
przechowywanie.
Gwarancja nie obejmuje wypadków, szkód, zaniedbań i użytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem lonży Lanyard.
PRODUCENT nie odpowiada za bezpośrednie, pośrednie i przypadkowe szkody, które
powstały w wyniku korzystania z naszych produktów lub są konsekwencją ich użytkowania.
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