Om det finns risk för fall och där det på grund av tekniska själv eller väldigt kort arbete inte
kan säkerställas säkrad åtkomst, måste man tänka på användning av personlig skyddsutrustning.
Sådan användning skall aldrig överlämnas till slumpen och dess val måste specifikt säkerställas
i motsvarande säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen.
BRUKSANVISNING
Använd inte Lanyard utan att noggrant läsa denna bruksanvisning.
Denna anvisning visar olika användningsmöjligheter. Vissa kända möjligheter på ickeändamålsenlig användning visas och är överstrukna. Det finns många möjligheter till ickeändamålsenlig användning och vi anger inte alla här. Lanyard går att använda endast enligt
bilderna som inte är överstrukna. All annan användning är förbjuden och leda till olyckor eller
dödsfall. Vid problem med användning eller vid oförståelse, kontakta TILLVERKAREN.
Användning
Obs: Före användning är utbildning obligatoriskt.
Lanyard måste användas i kombination med falldämparen enligt EN 355 ooch
metallkopplingen enligt EN 362 (stål- eller duralkarbin eller rund spänne, (s.k. Maillon), sedan
i kombination med andra säkringsmedel som är tillsammans med Lanyard ett enkelt
kopplingsbart system.
Denna produkt får endast användas av en behörig, utbildad person eller av en person under
tillsyn av en sådan person. Kontrollera att produkten är kompatibel med din andra utrustning.
Använd endast produkter som motsvarar kraven i giltiga normer och föreskrifter.
Användaren som använder denna produkt måste kunna ge första hjälpen, om det kommer till
olyckor.
Kontroll
Före användning måste du prova ut korrekt längd, för att säkerställa maximal säkerhet.
Kontrollera medan användning att Lanyard är anslut korrekt till andra systemdelar. Före och
efter varje användning måste du kontrollera repen och sömmar, också i produktens delar, där
det är sämre åtkomst. Produkten som verkar vara skadad, skall genast tas ur drift. Alla
anpassningar av produktens konstruktion eller reparationer utanför våra
tillverkningsutrymmen är förbjudna.
Du måste kontrollera
Snitt, rivningar, skador på grund av ålder, på grund av hög temperatur, kemikalier, korrosion,
deformation o.s.v.
Sömmar: rivna, skurna eller borttagna trådar
Sömmar: identifikationsnummer, synlighet, placering
Stort fall
Efter ett stort, hårt fall måste produkten tas ur drift. Skicka produkten till kontroll vid tvivel.
Glöm inte att ditt liv och din säkerhet har ett mycket högre pris, än ett ny Lanyard.
Rengöring
Smutsig Lanyard går att tvätta med rent vatten eller mjuka tvättmedel (max. 30°C) och låta den
torka bra i ett mörkt, bra ventilerat rum.
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Desinfektion
Om desinfektion behövs, måste du använda ett medel som är lämpligt för polyamid och
polyester. Låt medlet lösas upp i rent vatten (max. 30°C varm) och låt det verka på Lanyard i
en timme. Tvätta sedan selen i rent vatten och låt den torka i lite uppvärmt, mörkt och bra
ventilerat rum.
Kemikalier
Skydda produkten före kontakt med betningsmedel och lösningsmedel (syror). Dessa
kemikalier är för stål och syntetiska trådar väldigt farliga.
Transport och förvaring
Förvara Lanyard på en torr, mörk och bra ventilerad plats. Skydda den mot långvarig UVstrålning. Förvara och torka den inte i närheten av direkta värmekällor. Förvara inte Lanyard
för böjd eller belastad.
Temperatur
Vi rekommenderar att använda Lanyard i ett temperaturintervall på -40°C till +80°C. I detta
temperaturintervall behåller produkten sin fasthet.
Livslängd och inspektioner
Textilprodukter har en livslängd på 10 + 5 år (5 år förvaring enligt anvisningarna, 10 år från
första användning).
Metallprodukter har en livslängd som begränsas av funktionaliteten, slitning, deformation och
oxidation (korrosion). Om personen som har ansvaret märker och textilprodukten inte längre
kan användas säkert, är det has ansvar att rekommenderar att produkten tas bort från
användning, även om dess livslängd inte har gått ut än.
Metall- och textilprodukter måste kontrolleras minst 1 går per 12 månader av tillverkaren
eller en person som är behörig för kontrollen OOP kategori III, enkel konstruktion (nedan
endast behörig person) som t.e.x IRATA och SPRAT LEVEL 3 o.s.v. Dessa kontroller måste
utföras även vid särskilda händelser (fall, aggressiv kemisk miljö, mekaniska skador eller
användarens tvivel).
Garanti
TILLVERKAREN ger 3 års garanti på material- och tillverkningsskador.
Garanti gäller inte för skador på grund av vanlig slitning, oaktsamhet, obehörig hantering, ickeändamålsenlig användning, förbjudna anpassningar och felaktig förvaring.
Olyckor, skador, oaktsamhet och användning för vilken Lanyard inte är avsedd, täcks inte av
garantin.
Tillverkaren har inte ansvaret för direkta, indirekta eller slumvisa skador i samband med
användning av våra produkter eller som följd av det.
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