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PARAMETRY TECHNICZNE: 

 
UWAGA 

Niniejszy produkt może być stosowany wyłącznie przez osoby posiadające stosowne kompetencje i odpowiednio poinstruowane, lub pod 
bezpośrednim i naocznym nadzorem takiej osoby. 
Przed użyciem konieczne jest stosowne przeszkolenie. Dozwolone są wyłącznie przedstawione techniki użytkowania. Jakiekolwiek inne 
stosowanie powinno zostać wykluczone: zagrożenie życia. W razie wątpliwości lub problemów ze zrozumieniem prosimy o kontakt z OXYLINE sp. 
z o.o.  
Prace wysokościowe są niebezpieczne i mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub nawet śmierci. Zapoznanie się z odpowiednimi 
technikami i środkami ochrony odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. 
Użytkownik ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, obrażenia czy śmierć, poniesione podczas stosowania 
naszych produktów w jakiejkolwiek sytuacji. W razie braku zdolności do poniesienia takiej odpowiedzialności lub ryzyka, nie należy stosować tego 
sprzętu. 
 
PRZEZNACZENIE (zakres zastosowania) 
Środek ochrony indywidualnej (dla jednej osoby) zgodnie z dyrektywą ŚOI 89/686/EWG.  
Amortyzator ze zintegrowanym punktem zaczepowym do przymocowania do systemu chroniącego przed upadkiem, stosowany zazwyczaj do 
łączenia szelek bezpieczeństwa ze stałym punktem kotwiczenia. Został zaprojektowany w celu rozproszenia energii powstałej podczas upadku z 
wysokości maksymalnej 4m i ograniczenia siły oddziałującej na użytkownika do wartości maksymalnej 6kN.  
Należy stosować w połączeniu z urządzeniami kotwiczącymi (EN 795), Łącznikami (EN 362), amortyzatorami (EN 361) itp. 
 
WYMAGANIA SPRZĘTOWE 
Sprzęt firmy Productos Climax został opracowany do wyłącznego użytku z kompatybilnymi elementami i podzespołami. Zamiana lub 
zastępowanie na niekompatybilne elementy lub podzespoły może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność całego zespołu. 
Punkt kotwiczenia powinien znajdować się nad użytkownikiem i powinien spełniać wymagania normy EN 795. 
Całkowita długość zespołu złożonego z „amortyzatora, elementu kotwiczącego i łączników nie powinna przekraczać dwóch metrów”. 
Rozmiar, kształt i wytrzymałość łączników powinna być kompatybilna z punktami kotwiczenia lub z innymi częściami składowymi systemu. 
Niekompatybilne połączenie może być przyczyną przypadkowego odpięcia, przerwania lub też może zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie innego 
sprzętu zabezpieczającego. 
Niniejszy sprzęt należy stosować wyłącznie z hakami zabezpieczającymi i karabinkami samozatrzaskowymi. Haków zabezpieczających i 
karabinków nie należy mocować: 

 Do pierścienia D, do którego przymocowano już inny element,  
 W taki sposób, aby na zamknięcie było wywierane obciążenie, 
 Między sobą, 
 Do żadnego przedmiotu, który umożliwiałby zamknięcie i zatrzaśnięcie łącznika, 
 W sposób uniemożliwiający ustawienie się łącznika w jednej linii z amortyzatorem, kiedy ten zostanie obciążony. 

 
 
UŻYTKOWANIE 

Przed użyciem sprzętu należy sprawdzić, czy znajduje się on w idealnym stanie używalności. Szelki powinny być dopasowane jak najbliżej ciała, 
w celu zredukowania ryzyka obrażeń w razie upadku. Łączniki zawsze powinny znajdować się w prawidłowej pozycji (zgodnie z osią wzdłużną) z 
zamkniętym i zablokowanym zamkiem. Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe zablokowanie zamka karabinka poprzez jego naciśnięcie. 
Hak zabezpieczający lub karabinek amortyzatora należy przymocować do jednego z punktów zaczepowych (A) szelek (wyłącznie punkt 
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zaczepowy mostka lub grzbietowy). Przymocuj amortyzator do punktu zaczepowego szelek, od strony zespołu amortyzującego. Drugi koniec 
przymocuj do zakotwiczenia lub łącznika kotwiącego. Punkt kotwiczenia powinien znajdować się nad punktem zaczepowym szelek użytkownika. 

Należy sprawdzić, czy łączniki są kompatybilne pod względem rozmiaru, wytrzymałości i kształtu. 
UWAGA: w przypadku stosowania szelek wyposażonych w grzbietowy element poszerzający, należy zastosować taki amortyzator, aby 
całkowita długość od haka amortyzatora do klamry D nie przekraczała dwóch metrów. 
W przypadku stosowania amortyzatora dwuramiennego, należy się upewnić, aby przynajmniej jedno z ramion pozostawało cały czas 
zamocowane do punktu kotwiczenia. 
NIEPRAWIDŁOWE STOSOWANIE 

 Nie należy mocować wolnego ramienia amortyzatora dwuramiennego do stałych części składowych szelek (punkty kotwiczenia lub 
boczne). 

 Nigdy nie należy pozwolić na to, aby wolny element zaczepowy przechodził, czy też zaplątał się pod ramionami, nogami, szyją lub 
żadną inną przeszkodą. 

 Nie należy łączyć razem kilku linek bezpieczeństwa, ani łączyć ze sobą tej samej linki, chyba że ma ona właśnie takie przeznaczenie. 

 Nigdy nie należy mocować (karabinek poślizgowy) do struktury o kącie nachylenie powyżej 15
o
. 

 
OKRES UŻYTKOWANIA 
Teoretyczny okres użytkowania sprzętu wynosi 5 lat od momentu jego pierwszego zastosowania i pod warunkiem, że zostaną spełnione 
odpowiednie warunki przechowywania. 
Rzeczywisty okres użytkowania sprzętu uzależniony jest jednak od intensywności, częstotliwości i środowiska jego stosowania oraz od 
kompetencji użytkownika, konserwacji, przechowywania itp. 
Sprzęt powinien być weryfikowany co najmniej co 12 miesięcy przez producenta lub inną kompetentną jednostkę. 
Załącza się kartę kontrolną celem prowadzenia odpowiedniej kontroli sprzętu. Zaleca się, aby dany sprzęt wykorzystywał tylko  jeden użytkownik, 
aby znał on historię jego stosowania. 
Kontrola sprzętu powinna obejmować: 

 Tkanina: uwaga na przecięcia, uszkodzenia i zużycie spowodowane stosowaniem sprzętu, wysoką temperaturą, produktami 
chemicznymi itp. 

 Szwy: uwaga na przecięte i wystrzępione nici. 
 Klamry: prawidłowe funkcjonowanie. 

Jeżeli produkt zostanie narażony na poważne uderzenie lub wstrząs, nie powinien być już ponownie wykorzystany: wewnętrzne i niewidoczne 
gołym okiem pęknięcia, mogą spowodować zmniejszenie jego wytrzymałości, ograniczając poprawne funkcjonowanie. W razie wątpliwości, 
prosimy o kontakt z OXYLINE sp. z o.o. 
PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Sprzęt powinien być przechowywany w worku, w którym jest dostarczany, w suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła, promieni 
słonecznych i substancji żrących lub agresywnych. Należy pamiętać, aby sprzęt nie był zbytnio ściśnięty lub zgnieciony. Dobry stan sprzętu jest 
gwarancją bezpieczeństwa. Sprzęt powinien być czyszczony ręcznie z wykorzystaniem detergentów do odzieży delikatnej, płukany w czystej 

wodzie (w maksymalnej temperaturze 30
o
C), a następnie suszony w przewiewnym i ocienionym miejscu. Mokre taśmy podczas suszenia 

delikatnie się zbiegają. Jeżeli konieczne jest zdezynfekowanie sprzętu, należy wykorzystać do tego celu środki dezynfekujące kompatybilne z 
poliamidem, poliestrem, poliwęglanem, PVC itp. Sprzęt należy pozostawić do namoczenia na czas jednej godziny, w roztworze z wodą o 

maksymalnej temperaturze 42
o
C. Następnie należy go wypłukać w dużej ilości czystej zimnej wody, po czym zostawić do naturalnego 

wyschnięcia, z dala od jakiegokolwiek bezpośredniego źródła ciepła. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Sprzętu nie należy stosować do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Czynności, do których wykonywania konieczne jest stosowanie 
niniejszego sprzętu, są z natury niebezpieczne. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny i podejmowane decyzje. Niniejszy 
produkt może być stosowany wyłącznie przez osoby posiadające stosowne kompetencje i odpowiednio poinstruowane, lub pod bezpośrednim i 
naocznym nadzorem takiej osoby. Użytkownicy sprzętu powinni być zdolni do wykonywania prac na wysokości z punktu widzenia medycznego. 
Przebywanie w bezwładnym zawieszeniu na szelkach bezpieczeństwa może powodować poważne problemy fizjologiczne lub śmierć. Przed 
użyciem sprzętu użytkownik powinien przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje użytkowania. Użytkownik powinien otrzymać odpowiednią 
informację dotyczącą stosowania niniejszego sprzętu. Powinien zapoznać się ze sprzętem oraz z jego właściwościami i ograniczeniami. Powinien 
zrozumieć i zaakceptować ryzyko związane z jego stosowaniem. Niezastosowanie się do choćby jednego z ostrzeżeń może prowadzić do 
poważnych obrażeń ciała lub nawet śmierci. Jeżeli produkt zostanie narażony na poważne uderzenie lub wstrząs, nie powinien być już ponownie 
wykorzystywany: wewnętrzne i niewidoczne gołym okiem pęknięcia, mogą spowodować zmniejszenie jego wytrzymałości, ograniczając poprawne 
jego funkcjonowanie. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z OXYLINE sp. z o.o.  
Zabrania się ocierania o materiały ścierne lub elementy tnące. Należy zadbać, aby oznaczenia znajdujące się na produkcie były widoczne przez 

cały okres jego użytkowania. Należy sprawdzić, czy według obowiązujących przepisów prawnych i norm bezpieczeństwa niniejszy produkt nadaje 

się do zastosowania, do jakiego pragnie się go wykorzystać. Należy przestrzegać instrukcji użytkowania zawartych w kartach technicznych 

każdego z elementów stosowanych łącznie z niniejszym sprzętem. Instrukcja użytkownika powinna zostać wręczona każdemu użytkownikowi 

niniejszego sprzętu. Sprzedawca powinien przygotować instrukcję użytkowania w języku państwa, w którym będzie on wykorzystywany, jeżeli 

produkt sprzedawany jest poza jego granicami pierwotnego kraju przeznaczenia. Pod nogami użytkownika sprzętu powinno być na tyle wolnej 

przestrzeni, aby w przypadku upadku nie zderzył się on z niższym poziomem. 
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