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Няма лимит на времето за ползване, но след първте пет 
години на употреба сбруята трябва да премине 
производствена проверка. 
Производствената проверка може да се ивърши от:
- производителя
- или лице препоръчано от производителя
- или фирма препоръчана от производителя.
По време на фабричния контрол ще бъде установено
времето на употреба преди следващата проверка от 
производителя. 

Сбруята е основата на височинното оборудване и е в 
съответсвие  с  EN 361 и  EN 358.

ОПИСАНИЕ
Сбруята P-02S е изработена от парчета полиамидна лента, които са 
пришити и съединени с метални катарами.Тази конфигурация 
гарантира пълна безопасност и комфорт при работа 

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ
задна закрепваща катарама - за закрепяне на блокиращата система;

свързващи и регулиращи катарами - за комфорт при   
носене и ползване на сбруята.
работен позициониращ колан.    

РАЗМЕРИ

Сбруята P-02S се произвежда в два размера:
- универсален: M-XL
- много голям: XXL
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕТИКЕТА НА СБРУЯТА 

номер на производствената серия 

СЕ маркировка на нотифицирания орган 
контролиращ производството на оборудв.t (чл. 11)

тип на устройството                    
обозначителен номер 

  месец/година на производство

маркировка на производителя или 
дистрибутора

 търговска марка на устройството 

размер

 1999

внимание: прочетете инструкците

ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ

номер/година на Европейски стандарт с 
който е в съответсвие оборудването

IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER ORGANISATION TO PROVIDE THE IDENTITY CARD AND TO FILL IN THE DETAILS REQUIRED.
THE IDENTITY CARD SHOULD BE FILLED IN BEFORE THE FIRST USE BY A COMPETENT PERSON, RESPONSIBLE INTHE USER ORGANIZATION FOR PROTECTIVE EQUIPMENT.

ANY INFORMATION  ABOUT THE EQUIPMENT LIKE PERIODIC INSPECTIONS, REPAIRS, REASONS OF EQUIPMENT'S WITHDRAWN FROM USE SHALL BE NOTED INTO THE IDENTITY CARD BY A COMPETENT PERSON. 
THE IDENTITY CARD SHOULD BE STORAGED DURING A WHOLE PERIOD OF EQUIPMENT UTILIZATION.

DO NOT USE THE EQUIPMENT WITHOUT THE IDENTITY CARD.
ALL RECORDS IN THE IDENTITY CARD CAN BE FILLED IN ONLY BY A COMPETENT PERSON.

ЕС изследването на типа е извършено от CETE APAVE SUDEUROPE, BP 193, 13322 Марсилия, Франция- 0082

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА 
ИЗПОЛЗВАТЕ ОБОРУДВАНЕТО 

Инструкции за употреба 

Диструбутор: "Викинг-Т" ООД, България,
 Пловдив 4000 , Бул. "Марица" 154, секторA, ет. 8, 

офис A17, 
Тел. +359 32 653390, +359 32 632933



КАК ДА ПОСТАВИТЕ СБРУЯТА 

Хванете сбруята за задната 
закрепваща точка. 

Свържете предния пластмасов клип и 
регулирайте напрежението на 
гръдните ленти.  

Издърпайте единия и след това 
другия колан за бедрата през 
чатала, като внимавате да не ги 
заплетете.Свързване на стоманените катарами на коланите за бедрата и работния колан

Регулиране на ремъците за бедрата и работния позициониращ колан 

Поставете презрамките една след 
друга, като внимавате да не ги 
заплетете.

Скъсяване 

Сбруята е поставена правилно ако:
всички ленти са правилно нагласени (нито прекалено хлабави, нито прекалено стегнати).
задната закопчалка е правилно позиционирана на нивото на лопатките.
предната гръдна лента е правилно поставена в средата на гръдния кош.
краищата на всички ленти трябва да се държат от пластмасови контури.

Удължаване 

Системата за аварийно спиране трябва да бъде прикрепена само към закрепващите елементи на колана, 
маркирани с главна буква А. Системата за блокиране на падането трябва да бъде прикрепена само 
директно към закопчалката. Задната закрепваща катарама е маркирана с главна буква А - отбелязани на 
кръстосващата плоча със стрелки, показващи задната закопчалка за закрепване (1).
Вижте картинката по-долу.

ЗАКРЕПВАНЕ НА БЛОКИРАЩАТА СИСТЕМА 

! личните предпазни средства трябва да се използват само от лице, обучено и компетентно за безопасната му употреба.
! личното предпазно средство не бива да се изпозлва от лице със здравословно състояние, което би могло да засегне 
         безопасността на потребителя на оборудването при нормална и аварийна употреба.
! трябва да има план за спасяване, за да се справят с всякакви извънредни ситуации, които биха могли да възникнат по време на работа.
! забранено е да се правят промени или допълнения към оборудването без предварителното писмено съгласие на производителя.
! всяка поправка може да бъде извършена само от производителя или негов оторизиран представител.
! личното предпазно средство не бива да се използва извън неговите ограничения или за друга цел, различна от тази, за която е предназначена.
! личното предпазно средство трябва да бъде персонално използван артикул.
! преди употреба се уверете в съвместимостта на елементите на оборудването, сглобени в система за спиране на падането. Периодично проверявайте свързването и 

регулирането на компоненетите на оборудването, за да избегнетеслучайно разхлабване или разединяване на компонентите.
! забранено е да изпозлвате комбинации от елементи на оборудването, при които безопасната функция на който и да било елемент е засегната от безопасната функция на друг.
! преди всяка употреба на личното предпазно средсво е задължително да се извърши предварителна проверка,  за да се уверите че  е в състояние на експлоатация и работи 
         правилно, преди да бъде използван.
! по време на предварителната проверка е необходимо да проверите всички елементи на оборудването по отношение на  всякакви повреди, прекомерно износване, корозия, 

износване, рязане или неправилно действие, като се има предвид по-специално:
         - в сбруята и коланите - катарами, регулиращи елементи, закрепващи точки, колани, шевове, контури;

- в енергийните абсорбери - закрепващи контури, колани, шевове, обвивка, конектори; 
- в текстилните или спасителните въжета - въже, контури, муфи, конектори, регулиращи елементи,  заплитания;
- в металните или спасителните въжета - кабели, проводници, клипове, накрайници, контури, муфи, конектори, регулиращи елементи;
- в прибиращите се предпазители от падане - кабели или колани, прибиращо устройство и спирачно действие, обвивка, енергиен абсорбер, конектор;
-в ограничители за падане с насочен тип - тяло на блокиращото устройство, плъзгаща функция, активна заключваща точка, нитове и вонтове, конектор, енергиен абсорбер;
- в конекторите - основно тяло, нитове, отвор, активна заключващша точка.

! след всеки 12 месеца употреба, личното предпазно средство трябва да бъде извадено от употреба, за да премине периодична проверка. Периодичната проверка може да бъде 
извършена от компетентното лице за периодични проверки. Периодичната проверка може да бъде извършена и от производителя или неговия оторизиран представител.  При 
някои видове комплексно оборудване, напр. някои видове прибиращи се предпазители годишната проверка може да се извърши само от производителя или неговия 
упълномощен представител.

! редовните периодични проверки са от съществено значение за поддръжката на оборудването и безопасността на потребителите, което зависи от продължаващата ефективност 
         и дълготрайност на оборудването.
! по време на периодичната проверка е необходимо да се провери четливостта на маркировката на оборудването.

! от съществено значение за защиатат на потребителя е, че ако продукта е  се продава отново извън оригиналната страна на местоназначение, дистрибуторът трябва да 
предостави инструкции за употреба, поддръжка, периодичен преглед и ремонт на езика на страната, в която продуктът ще бъде използван.

! личното предпазно средство трябва да бъде извадено от употреба веднага щом възникват съмнения относно неговото състояние за безопасна употреба и не се използват 
отново, докато не бъдат потвърдени писмено от производителя на оборудването или от неговия представител, след извършване на подробната проверка.

! личното предпазно средство трябва да бъде извадено от употреба веднага и да бъде унищожено (или да се въведе друга процедура съгласно подробни инструкции от 
ръководството за оборудване), когато е било използвано за блокиране на падане.

,! сбруята за цялото е единственото приемливо устройство за задържане на тялото, което може да се използва в система за спиране на падане .

! закотвящото устройство или точка на блокиращата система трябва винаги да е позиционирано и работата да се извършва по такъв начин, че да минимизира, както потенциала 

за падане така и потенциалната дистанция при падане.Закотвящото устройство/точка трябва да бъде позиционирано над позицията на потребителя. Формата и конструкцията 

на закотвящото устройство/точка не бива да позволява самоизключване на оборудването. Минималната статична якост на устройството за закрепване / точката е 15 kN. 

препоръчително е да се използва сертифицирана и маркирана структурна закотвяща точка съответсваща с  EN795.

!       задължително е да се провери свободното място, което се изисква под потребителя на работното място, преди да се използва системата за спиране на падането, така че в 
случай на падане да няма сблъсък със земята или друга пречка в пътя на падането. Необходимата стойност на свободното пространство трябва да се вземе от инструкцията за 
употреба на използваното оборудване.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА СРЕЩУ ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА
Прочетете внимателно преди да използвате оборудването

работната позиционираща система може да бъде прикрепена само към страничните катарами на работния позициониращ колан , и 
според EN 358 - работното позициониращо въже трябва да бъде закотвено към точка на конструкцията, която е разположена на нивото 
на талията или по нагоре. Работното позициониращо въже трябва да  поддържа опънато, за да се ограничи свободното движение до 
максимум 0,5 м.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Забранено е поставянето на система за блокиране на падането върху страничната  ключалка на работния колан.

ЗАКРЕПВАНЕ НА РАБОТНОТО ПОЗИЦИОНИРАЩО ВЪЖЕ 
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