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Nos casos onde existe o risco de queda e onde, por razões técnicas ou por tratar-se de um 
trabalho de duração muita curta, não existe outro acesso assegurado, é necessário considerar o 
uso dos equipamentos de proteção individual.  Este tipo de uso nunca deve ser improvisado e 
esta opção deve ser especificamente assegurada mediante as respetivas medidas de segurança 
no local de trabalho. 

 
MODO DE EMPREGO 
Não use a Fita lanyard  sem a leitura meticulosa do modo de emprego. 
Este modo de emprego mostra diversas possibilidades de uso. Algumas possibilidades de uso 
incorreto conhecidas são representadas e riscadas. As possibilidades de uso incorreto não são 
esgotadas e existem muitas outras. A fita lanyard pode ser usada apenas conforme as figuras 
não riscadas. Qualquer outro modo de utilização é proibido e pode resultar em acidente ou 
morte. Em caso de dificuldades de uso ou incompreensão contacte, por favor, o 
FABRICANTE. 
 
Uso 
Atenção: Faz-se necessário o treino especializado antes do uso. 
 
A fita lanyard deve ser usada unicamente em combinação com o amortecedor de quedas 
conforme EN 355 e com o mosquetão metálico conforme EN 362 (mosquetão de aço ou 
duralumínio, chamado maillon) a seguir em combinação com outros instrumentos de segurança 
que constituem, em conjunto com o arnês, um sistema simples compatível. 
Este produto pode ser usado apenas por uma pessoa responsável e especialmente treinada ou 
pessoa sob a orientação direta da mesma  . Verifique se o produto é compatível com o resto do 
seu equipamento. Use apenas os produtos conforme aos requisitos das respetivas normas e 
regulações. 
É necessário que o usuário que usa este produto seja informado sobre as possibilidades de 
assistência ou resgate se houver acidente. 
 
Inspeção 
Antes da utilização  é preciso experimentar o comprimento correto para assegurar a máxima 
segurança.  
Durante o uso verifique se a fita lanyard está ligada corretamente às outras partes do sistema. 
Antes e após cada uso é necessário verificar as cordas e costuras e não omitir as partes menos 
acessíveis  do produto. O produto que mostrar qualquer traço de deterioração deve ser 
imediatamente colocado fora de uso. Todas as intervenções na estrutura do produto ou 
reparações fora dos nossos locais de fabricação são proibidas.  
 
É necessário verificar 
Cortes, desgastes decorrentes dos efeitos do envelhecimento, temperatura elevada, substâncias 
químicas, corrosão, deformação etc. 
Costuras: rompidas, cortadas ou fios arrancados. 
Costuras: número de identificação, legibilidade, posição 
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Queda grave 
Após uma queda muito grave o produto deve ser colocado fora de uso. Em caso de dúvidas 
envie o produto para ser verificado. Não esqueça que a sua vida e segurança têm um valor muito 
superior ao valor da nova fita lanyard. 
 
Limpeza 
A fita lanyard suja pode ser lavada com água limpa ou produtos de lavar leves (max. 30°C) e 
deve ser bem secada em local ao abrigo da luz e bem arejado. 
 
Desinfeção 
Se a desinfeção é necessária deve ser usado o produto adaptado à poliamida e poliéster. Dissolva 
o produto em água pura (max. 30°C) e deixe funcionar sobre a fita lanyard durante uma hora. 
A seguir lave em água pura e deixe secar em local pouco aquecido, ao abrigo da luz e bem 
arejado. 
 
Substâncias químicas 
Proteja o produto contra o contacto com substâncias corrosivas e solventes (ácidos). Estas 
substâncias químicas são muito perigosas para os metais e fibras sintéticas. 
 
Transporte e armazenagem 
Guarde a fita lanyard em lugar seco, bem arejado e ao abrigo da luz. Proteja contra os efeitos 
dos raios UV a longo prazo. Não armazene nem seque na proximidade das fontes diretas de 
calor. Não armazene a fita lanyard demasiadamente torta e carregada. 
 
Temperatura 
Recomendamos usar a fita lanyard no intervalo de temperaturas entre -40°C e +80°C. Neste 
intervalo de temperaturas o produto guarda a resistência necessária. 
 
Vida útil e inspeções 
A vida útil dos produtos têxteis é 10 + 5 anos (5 anos de armazenagem conforme as instruções, 
10 anos a partir do primeiro uso). 
A vida útil dos produtos feitos de metal é limitada pela funcionalidade, desgaste, deformação e 
oxidação (corrosão).  Se a pessoa habilitada constatar que o produto já não está apto para o uso 
seguro,  é da sua competência recomendar que este produto seja excluído do uso apesar de que, 
de facto, a vida útil ainda não tenha expirado.    
Os produtos de metal e têxtil devem ser examinados 1 vez a cada 12 meses, no mínimo, pelo 
fabricante ou pela pessoa habilitada para executar a inspeção do equipamento de proteção 
individual de categoria III, estruturas simples (a seguir designado pessoa habilitada), como por 
exemplo IRATA ou SPRAT LEVEL 3 etc. Estas inspeções deveriam ser executadas também 
nos casos dos acontecimentos imprevisíveis (queda, ambiente químico agressivo, deterioração 
mecânica ou dúvidas do usuário). 
 
Garantia 
O FABRICANTE  presta 3 anos de garantia contra os defeitos do material e da fabricação. 
Esta garantia não abrange defeitos causados por desgaste normal do produto, negligência, 
manipulação não profissional, uso errado, arranjos proibidos e má armazenagem. 
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Os acidentes, danos, negligência e uso para o qual a fita lanyard não é destinada não são 
cobertos pela presente garantia. 
O FABRICANTE não assume a responsabilidade pelos danos diretos, indiretos ou acidentais 
que estão relacionados ao uso dos nossos produtos ou são consequências deste uso. 
 
 
 


