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Podręcznik 

Instrukcja techniczna 

PĘTLA  

OPEN SLING 

Przed użyciem produktu przeczytaj instrukcję!  

Nie używaj produkt bez czytania i zrozumienia       

niniejszej instrukcji obsługi. Błędy wynikające z      

nie przeczytania instrukcji mogą mieć śmiertelne      
konsekwencje! 

Ostrzeżenie: praca i ruch na wysokości to       

niebezpieczna czynność, co wymaga dokładnego     

przeszkolenia i znajomość stosowanych    
produktów. 

Upewnij się przed rozpoczęciem pracy o prawidłowym       

funkcjonowaniu i integralności poszczególnych części     
systemu i zabezpieczenia przed upadkiem. 

Ani producent, ani sprzedawca nie ponoszą      

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane     
niewłaściwym lub niewłaściwe użycie i / lub       

niewłaściwe użycie produktu. 

Osoba odpowiedzialną ponoszącą ryzyko jest we      

wszystkich przypadkach użytkownik. Stan zdrowia (stan      
fizyczny) użytkownika może mieć wpływ na      

bezpieczeństwo w normalnych lub awaryjnych sytuacjach. 

Zastosowanie: Ta pętla jest częścią osobistego sprzętu       
ochronnego a także służy do ochrony przed 

upadkiem z wysokości, pętlę należy przypisać konkretnej       

osobie. Praca na wysokości oraz ratownictwo      

wysokościowe są czynnościami wysokiego ryzyka. Pętle      
można wykorzystać do pracy i ratowania osób wyłącznie        

przez osoby, które zostały przeszkolone do pracy na 

wysokości i / lub z ratownictwa na wysokości. Zalecamy         
zapoznanie się przed użyciem pętli 

z procedurą ratowania użytkownika w razie wypadku. 

W każdym przypadku użytkownik jest zobowiązany do       

sprawdzenia pętli przed i po każdym użyciu. W momencie         

kiedy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do stanu pętli        

należy ją natychmiast wyłączyć z użytku. Konieczne jest        

sprawdzenie wymaganej wolnej przestrzeni pod     
użytkownikiem pętli w taki sposób, aby nie było        

możliwości uderzenia w ziemię lub inną przeszkodę       

podczas upadku. Należy również wziąć pod uwagę każdy        

ruch. Całkowita długość podsystemu wraz z      

połączeniem, które oznacza długość łącznie z      
amortyzatorami, zaślepkami połączenia i zaciski nie mogą       

przekraczać 2 metrów. 

Nie wolno używać łącznika zatrzymania upadku bez       
amortyzacji upadku. 

Użytkownik powinien zminimalizować liczbę podczas     
korzystania zwisające w pobliżu ryzyka upadku. 

Plan ratunkowy musi być zawsze dostępny, który musi        

uwzględniać wszystkie sytuacje awaryjne w pracy. 

Bezpieczeństwo:  

W połączeniu z tym sprzętem z innymi częściami istnieje         
ryzyko wzajemności 

niezgodności, a tym samym zagrożenie bezpieczeństwa w       

posługiwaniu się. Dlatego też należy użyć tej pętli tylko w          

połączeniu z komponentami osobistymi urządzenia     

chroniące przed upadkiem z wysokości, które są       
oznaczone certyfikatem CE. Jeśli są używane inne       

osobiste systemy ochrony przed upadkiem, tj musi być        

zatwierdzony przez kompetentną osobę prawidłowe     

użycie z podanymi pętlami. Nie używaj produktów       

nieprzeznaczone do tych celów i nie spełniających       
obowiązujących norm technicznych. Zaleca się stosowanie      

ochrony ostrych krawędzi. 

Takie miejsce może prowadzić do zmniejszenia      
maksymalnego obciążenia i prowadzić do uszkodzenia      

pętli. Węzły obniżają wytrzymałość w związku z tym        

obciążenie zrywające o 50% lub więcej 

upewnij się, że używasz tylko odpowiednich węzłów. W        
razie roszczenia dotyczące pętli muszą być      

udokumentowane jako kompletne w przeciwnym razie      

dokumentacja, która do niego należy 

nie można ustalić tożsamości produktu. Punkty kotwiące       

muszą być zawsze zlokalizowane 

pionowo nad użytkownikiem. Wymagana siła odpowiedni      
punkt kotwiczenia powinien być zgodny z 

przepisy BHP! Należy wybrać punkt zakotwiczenia tak aby        

upewnić się, że nie ma na niego wpływu żaden czynnik          



zmniejszający siły zakotwiczenia. Urządzenie kotwiczące     
jest zaprojektowane 

tylko dla jednej osoby. Pętle nie mogą być odsłonięte na          

działanie jakiegokolwiek czynnika szkodliwego, taki jak      

kontakt z substancjami korozyjnymi, ekstremalnymi     
temperaturami, iskrami, 

ostre krawędzie, wilgoć, oblodzenie itp. Żadne zmiany lub        
modyfikacje użytkownika są niedozwolone! 

Trwałość: zalecamy użycie pętli w zakresie temperatur -        

40 ° C do + 80 ° C  

Żywotność pętli zależy od przechowywania, konserwacji,      
typu czynności i częstotliwości użytkowania, a także od        

narażania na ekstremalne wpływy. Maksymalna     

żywotność przy optymalnym przechowywaniu, w     

odpowiednich warunkach i bez użycia pętli wynosi 10 lat         

od daty produkcji. W przypadku upadku ze       
współczynnikiem wyższym niż 1 jest wymagana      

natychmiastowa eliminacja pętli, również w przypadku      

silnego uszkodzenia materiałowego lub kontaktu z      
chemikaliami.  

Inne powody wykluczenia: 

uszkodzone krawędzie pętli, wystające włókna pętli,      

uszkodzenie / zużycie na szwach, bezpośredni kontakt z        
płomieniem i innymi.  

W razie jakichkolwiek, nawet najmniejszych wątpliwości      
natychmiast wyrzucić pętlę. 

Badania prewencyjne i okresowe:  

Kontrolę należy przeprowadzać co najmniej raz na 12        
miesięcy (producent lub inna upoważniona osoba). 

O przeprowadzonych profesjonalnych przeglądach i     

testach należy przechowywać protokoły. Informacje o      

zgłoszonej osobie, która przeprowadziła ocenę zgodności      

i nadzoruje produkcję: jednostka notyfikowana 1019,      
VVUÚ a.s., Pikartská 1337, Ostrava - Radvanice, Czechy 

Konserwacja i przechowywanie:  

Pętle powinny być przechowywane w suchym i chłodnym        

miejscu, chronione przed słońcem, bez możliwości      

kontakt z chemikaliami i mechaniką, uszkodzeniami      
ciśnieniowymi lub ciężarem podczas przechowywania.  

Zalecane warunki przechowywania to około 25 ° Ci 60%         

wilgotności względnej. 

Należy uważać przed uszkodzeniem pętli podczas      
transportu. 

Oczyść brudną pętlę w ciepłej wodzie (do 30 ° C) z           
detergentami. 

 

 

 

 

 

1. Znak towarowy 

2. Nazwa produktu 

3. Numer seryjny 

4. Rozmiar 

5. Ilość użytych norm 

6. Oznaczenie CE 

7. Numer jednostki certyfikującej 

8. Dany produkt może używać maksymalnie jedna osoba 

9. Wytrzymałość na rozciąganie gwarantowane przez 

producenta w momencie produkcji 

10. Wskazanie które zaleca przeczytanie instrukcji obsługi 

użytkownikowi przed pierwszym użyciem produktu 

 


