V prípadoch, kde existuje nebezpečenstvo pádu a kde z technických dôvodov alebo kvôli
práci s veľmi krátkou dobou trvania, nemôže byť inak zaistený bezpečný prístup, je nutné
zvážiť použitie osobných ochranných prostriedkov. Takéto použitie nemá byť nikdy
improvizované a jeho voľba má byť špecificky zaistená v príslušných základných
bezpečnostných opatreniach v mieste práce.
NÁVOD NA POUŽITIE
Lanyard nepoužívajte bez dôkladného prečítania návodu na použitie.
Tento návod ukazuje rôzne možnosti použitia. Niektoré známe možnosti nesprávneho použitia
sú zobrazené a preškrtnuté. Možnosti nesprávneho použitia tu nie sú vyčerpané a existuje ich
nepreberné množstvo. Lanyard je možné používať len podľa nepreškrtnutých zobrazení.
Každé iné použitie je zakázané a môže viesť k nehode či smrti. V prípade problému s použitím
alebo neporozumením kontaktujte prosím VÝROBCU.
POUŽITIE
Pozor: Pred použitím je odborný výcvik nevyhnutný.
Lanyard je nutné použiť iba v kombinácii s tlmičom pádu podľa EN 355 a kovovou spojkou
zodpovedajúcou EN 362 (oceľová alebo duralová karabína, prípadne oválnou sponou tzv.
Maillon), ďalej v kombinácii s ostatnými istiacimi pomôckami, ktoré tvoria s postrojom
jednoduchý zlučiteľný systém.
Tento výrobok môže používať iba osoba zodpovedná a odborne zaškolená alebo osoba pod
trvalým priamym dohľadom takejto osoby. Skontrolujte, či je výrobok kompatibilný s ostatným
vašim vybavením. Používajte iba výrobky spĺňajúce požiadavky príslušných noriem a
predpisov.
Je nevyhnutné, aby užívateľ, ktorý používa tento výrobok, bol informovaný o možnostiach
poskytnutia záchrany v prípade, že dôjde k nehode.
KONTROLA
Pred použitím je nutné vyskúšať správnu dĺžku pre zaistenie maximálnej bezpečnosti.
Počas používania kontrolujte správnosť pripojenia Lanyardu s ostatnými súčasťami systému.
Pred a po každom použití je nutné kontrolovať laná a švy, taktiež v horšie prístupných
častiach výrobku. Výrobok, ktorý vykazuje aj nepatrné známky poškodenia, je nutné ihneď
vyradiť z používania. Všetky zásahy do konštrukcie výrobku alebo opravy mimo naše výrobné
priestory sú zakázané.
Je nutné kontrolovať
Textilný materiál rezy, predrenia, škody spôsobené vplyvom starnutia, vplyvom vysokej
teploty, vplyvom chemikálií, korózie, deformácie atď.
Švy: pretrhnuté, prerezané alebo vypárané nite
Švy: identifikačné číslo, čitateľnosť, umiestnenie
Veľký pád
Po veľkom tvrdom páde musí byť výrobok vyradený z používania. V prípade pochybnosti
zašlite postroj na kontrolu. Nezabudnite, že Váš život a Vaša bezpečnosť má omnoho väčšiu
cenu, než nový Lanyard.
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Čistenie
Znečistený Lanyard je možné omyť čistou vodou alebo ľahkými pracími prostriedkami (max.
30°C) a dobre usušiť v temnej, dobre vetranej miestnosti.
Dezinfekcia
Ak je dezinfekcia nutná, musí byť použitý prípravok vhodný na polyamid a polyester. Prípravok
rozpustený v čistej vode (max. 30°C teplej) nechajte pôsobiť na Lanyard jednu hodinu. Potom
vyperte v čistej vode a sušte v málo vykúrenej, temnej a dobre vetranej miestnosti.
Chemikálie
Chráňte výrobok pred stykom so žieravinami a rozpúšťadlami (kyseliny). Tieto chemikálie sú
pre kovy a syntetické vlákna veľmi nebezpečné.
PREPRAVA A SKLADOVANIE
Lanyard skladujte na suchom, temnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred dlhodobým
pôsobením UV žiarenia. Neskladujte ani nesušte v blízkosti priamych zdrojov tepla.
Neskladujte Lanyard príliš skrútený a zaťažený.
Teplota
Lanyard odporúčame používať v rozmedzí teplôt -40°C až +80 °C. V rozmedzí týchto teplôt si
zachováva výrobok potrebnú pevnosť.
ŽIVOTNOSŤ A PREHLIADKY
Textilné výrobky majú životnosť 10 + 5 rokov (5 rokov skladovania podľa návodu, 10 rokov
od prvého použitia).
Kovové výrobky majú životnosť obmedzenú funkčnosťou, opotrebením, deformáciou a
oxidáciou (korózia). Pokiaľ oprávnená osoba zistí, že textilný výrobok nie je spôsobilý na
ďalšie bezpečné použitie, je v jeho kompetencii odporučiť výrobok k vyradeniu z ďalšieho
používania, aj keď doba životnosti ešte neuplynula.
Kovové i textilné výrobky musia byť minimálne jedenkrát za 12 mesiacov kontrolované
výrobcom alebo osobou oprávnenou ku kontrole OOP kategórie III. jednoduchej konštrukcie
(ďalej iba osoba oprávnená), ako napr. IRATA a SPRAT LEVEL 3 atď. Tieto kontroly by mali
byť vykonávané i v prípade mimoriadnych udalostí (pád, agresívne chemické prostredie,
mechanické poškodenie alebo pochybnosť užívateľa).
ZÁRUKA
VÝROBCA dáva záruku 3 roky na chyby materiálov a výrobné chyby.
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené normálnym opotrebením, nedbalosťou, neodborným
zaobchádzaním, nesprávnym použitím, zakázanými úpravami a nesprávnym skladovaním.
Nehody, škody, nedbalosť a použitie, pre ktoré nie je Lanyard určený, nie sú kryté touto
zárukou.
VÝROBCA nezodpovedá za priame, nepriame ani náhodné škody, ktoré súvisia s používaním
našich výrobkov alebo sú jeho dôsledkom.
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