V primerih, kjer obstaja nevarnost padca in kjer zaradi tehničnih razlogov ali dela z zelo kratkim
časom trajanja ni možno drugače zagotoviti varnega dostopa, je treba oceniti uporabo osebne
varovalne opreme. Takšna uporaba ne sme biti nikoli improvizirana in njena izbira naj je
specifično zagotovljena v ustreznih varnostnih ukrepih pri delu.
NAVODILA ZA UPORABO
Lanyarda ne uporabljajte, brez skrbne preučitve navodil za uporabo.
Ta navodila prikazujejo različne možnosti uporabe. Nekatere od znanih možnosti nepravilne
uporabe so prikazane in prečrtane. Možnosti nepravilne uporabe tu niso izčrpane in obstaja
jih zelo veliko. Lanyard se lahko uporablja le po prikazih, ki niso prečrtani. Vsaka druga
uporaba je prepovedana in lahko povzroči nesrečo ali smrt. V primeru težave z uporabo ali
nerazumevanjem, prosim, kontaktirajte PROIZVAJALCA.
Uporaba
Pozor: Pred uporabo je potrebno strokovno usposabljanje.
Izdelek je treba uporabiti le v kombinaciji z blažilcem padca po EN 355 in kovinsko spojko, ki
ustreza EN 362 (jeklena ali duraluminijeva vponka, oziroma ovalno spono t.i. Maillon), dalje v
kombinaciji z ostalimi varovalnimi pripomočki, ki s pasom sestavljajo enostaven združljiv
sistem.
Ta izdelek lahko uporabljajo le strokovno usposobljene in odgovorne osebe ali osebe z
neposrednim vodstvom in nadzorom teh oseb. Preverite, ali je izdelek kompatibilen z vašo
ostalo opremo. Uporabljajte le izdelke, ki ustrezajo zahtevam ustreznih standardov in
predpisov.
Potrebno je, da je uporabnik, ki ta izdelek uporablja, obveščen o možnostih reševanja v primeru,
da pride do nesreče.
Kontrola
Pred uporabo je treba preizkusiti pravilno dolžino za zagotovitev maksimalne varnosti.
Med uporabo preverjajte pravilnost povezave Lanyarda z ostalimi deli sistema. Pred in po
vsaki uporabi je treba pregledati stanje trakov in šivov, tudi na težje dostopnih delih izdelka.
Izdelek, ki izkazuje tudi najmanjše znake poškodbe, je treba takoj izločiti iz uporabe. Vsi posegi
v konstrukcijo izdelka ali popravila izven naših proizvodnih prostor so prepovedani.
Pregledovati je treba
Pre seke, luknje zaradi drgnjenja, škode, povzročene zaradi staranja, zaradi visoke temperature,
zaradi kemikalij, korozije, deformacije itn.
Šive: pretrgane, prerezane ali sparane niti
Šive: identifikacijska številka, čitljivost, namestitev
Hud padec
Po hudem trdnem padcu se izdelek mora iz uporabe izločiti. V primeru dvomov pošljite izdelek
v pregled. Ne pozabite, da vaše življenje in vaša varnost imata zelo višjo ceno, kot nov Lanyard.
Čiščenje
Umazani Lanyard je možno oprati s čisto vodo ali z finimi pralnimi sredstvi (maks. 30°C) in
dobro posušiti v temnem, dobro zračenem prostoru.
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Razkužitev
Če je razkužitev potrebna, mora se uporabiti sredstvo primerno za poliamid in poliester.
Sredstvo topljivo v čisti vodi (maks. 30°C topli) na Lanyard pustite delovati eno uro. Nato
operite v čisti vodi in posušite v malo ogrevanem, temnem in dobro zračenem prostoru.
Kemikalije
Preprečite stik izdelka z jedkimi snovmi in topili (kislinami). Te kemikalije so za kovine in
sintetična vlakna zelo nevarne.
Prevoz in shranjevanje
Lanyard shranjujte na suhem, temnem in dobro zračenem mestu. Preprečite dolgoročno
delovanje UV sevanja. Ne shranjujte, niti ne sušite v bližini neposrednih virov toplote. Lanyarda
ne shranjujte preveč zvitega ali obremenjenega.
Temperatura
Lanyard svetujemo uporabljati pri temperaturah -40°C do +80 °C. V razponu teh temperatur
izdelek ohranja potrebno trdnost.
Življenjska doba in pregledi
Tekstilni izdelki imajo življenjsko dobo 10 + 5 let (5 let shranjevanja po navodilih, 10 let od
prve uporabe).
Kovinski izdelki imajo življenjsko dobo omejeno s funkcionalnostjo, obrabo, deformacijo in
oksidacijo (korozija). Če upravičena oseba ugotovi, da takšen izdelek ni sposoben naslednje
varne uporabe, je v njeni kompetenci, da izdelek priporoči za izločitev in nadaljnje uporabe,
čeprav življenjska doba še ni potekla.
Kovinski in tekstilni izdelki morajo biti najmanj 1 krat na 12 mesecev pregledani s strani
proizvajalca ali osebe, upravičene za preglede OZO kategorije III. enostavne konstrukcije (v
nadaljevanju upravičena oseba), kot npr. IRATA in SPRAT LEVEL 3 itn. Ti pregledi naj bi se
izvajali tudi v primeru izjemnih dogodkov (padec, agresivno kemično okolje, mehanske
poškodbe, ali dvomi uporabnika).
Garancija
PROIZVAJALEC daje garancijo 3 leta na napake materiala in proizvodne napake.
Garancija se ne nanaša na napake, povzročene z običajno obrabo, malomarnostjo, nestrokovnim
ravnanjem, nepravilno uporabo, prepovedanimi spremembami in napačnim shranjevanjem.
Nesreč, škod, malomarnost in uporabe, za katere Lanyard ni predviden, ta garancija ne krije.
PROIZVAJALEC ne odgovarja za neposredne, posredne niti naključne škode, ki so
povezane z uporabo naših izdelkov ali so posledica le-te.
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