


ZAK£ADANIE SZELEK BEZPIECZEÑSTWA

Podnieœæ szelki za tyln¹ klamrê zaczepow¹. 
Pasy udowe musz¹ byæ otworzone i wisieæ 
swobodnie.

Pasy barkowe za³o¿yæ na ramiona. Zapi¹æ plastikow¹ klamrê pasa 
piersiowego.

Zapinanie klamer pasów udowych

Regulacja d³ugoœci pasów udowych

Skracanie

Szelki s¹ za³o¿one prawid³owo je¿eli:
miêdzy poszczególne pasy szelek, a ubranie mo¿na w³o¿yæ d³oñ.
tylna klamra zaczepowa znajduje siê na wysokoœci ³opatek.
pas piersiowy  znajduje siê na wysokoœci œrodkowej czêœci klatki piersiowej.
wolne koñce pasów s¹ zabezpieczone szlufkami i przylegaj¹ do szelek.

Prze³o¿yæ wolne koñcówki pasów udowych
miêdzy nogami. Nie mog¹ byæ poskrêcane.

Regulacja d³ugoœci pasów barkowych

Wyd³u¿anie Skracanie Wyd³u¿anie

Wybrany podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy mo¿e byæ do³¹czony wy³¹cznie do elementów zaczepowych szelek bezpieczeñstwa oznaczonych du¿¹ liter¹ A.
Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy mo¿e byæ do³¹czony tylko:
- bezpoœrednio do tylnej klamry zaczepowej (1),  
lub
- do elementu przed³u¿aj¹cego klamry tylnej (2), 
lub
-  do obydwu pêtli zaczepu piersiowego jednoczeœnie (3). Zabronione jest do³¹czanie systemu chroni¹cego przed upadkiem do pojedynczej pêtli 

zaczepu piersiowego!

Tylna klamra zaczepowa jest oznaczona liter¹ A umieszczon¹ na elemencie krzy¿uj¹cym ze strza³kami wskazuj¹cymi klamrê.
Element przed³u¿aj¹cy klamry tylnej jest oznaczony liter¹ A umieszczon¹ na etykiecie znajduj¹cej siê wewn¹trz pêtli elementu.
Pêtle zaczepu piersiowego s¹ oznaczone liter¹ A (po³owa litery zaczerniona, a po³owa zaznaczona konturem)  umieszczon¹ na etykiecie 
znajduj¹cej siê wewn¹trz ka¿dej pêtli zaczepu piersiowego.

Patrz rysunki poni¿ej.

DO£¥CZANIE PODZESPO£U £¥CZ¥CO-AMORTYZUJ¥CEGO

1 2 3

Przed ka¿dym zastosowaniem sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci, którego sk³adnikiem s¹ szelki bezpieczeñstwa nale¿y sprawdziæ 
czy wszystkie urz¹dzenia s¹ prawid³owo ze sob¹ po³¹czone i wspó³pracuj¹ bez ¿adnych zak³óceñ oraz czy s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami: 
-  PN-EN354, PN-EN355, PN-EN353-1, PN-EN353-2, PN-EN360, PN-EN362 - dla podzespo³ów  ³¹cz¹co-amortyzuj¹cych,
-  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzêtu (punktów konstrukcji sta³ej),
-  PN-EN341 -  dla sprzêtu ewakuacyjnego.

G£ÓWNE ZASADY U¯YTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZÊTU CHRONI¥CEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŒCI

! indywidualny sprzêt ochronny powinien byæ stosowany wy³¹cznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.
! indywidualny sprzêt ochronny nie mo¿e byæ stosowany przez osoby, których stan zdrowia mo¿e wp³yn¹æ na bezpieczeñstwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
! nale¿y przygotowaæ plan akcji ratunkowej, który mo¿na bêdzie zastosowaæ w przypadku wyst¹pienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzêcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzêtu mog¹ byæ wykonywane jedynie przez producenta sprzêtu lub jego upowa¿nionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzêt ochronny nie mo¿e byæ u¿ywany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzêt ochronny jest sprzêtem osobistym i powinien byæ u¿ywany przez jedn¹ osobê.
! przed u¿yciem upewnij siê czy wszystkie elementy sprzêtu tworz¹cego system chroni¹cy przed upadkiem wspó³pracuj¹ ze sob¹ prawid³owo. Okresowo sprawdzaj po³¹czenia i 

dopasowanie sk³adników sprzêtu w celu unikniêcia ich przypadkowego rozluŸnienia lub roz³¹czenia. 
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzêtu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek sk³adnika sprzêtu jest zak³ócane przez dzia³anie innego. 
! przed ka¿dym u¿yciem indywidualnego sprzêtu ochronnego nale¿y dokonaæ jego dok³adnych oglêdzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego dzia³ania.
!

! podczas oglêdzin nale¿y sprawdziæ wszystkie elementy sprzêtu zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zu¿ycie, korozjê, przetarcia, przeciêcia oraz 
nieprawid³owe dzia³anie. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê w poszczególnych urz¹dzeniach:
- w szelkach bezpieczeñstwa i pasach do nadawania pozycji na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, taœmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeñstwa na pêtle zaczepowe, taœmê, szwy, obudowê, ³¹czniki; 
- w linkach i prowadnicach w³ókienniczych na linê, pêtle, kausze, ³¹czniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linê, druty, zaciski, pêtle, kausze, ³¹czniki, elementy regulacyjne;
- w urz¹dzeniach samohamownych na linê lub taœmê, prawid³owe dzia³anie zwijacza i mechanizmu blokuj¹cego, obudowê,  amortyzator, ³¹czniki;
- w urz¹dzeniach samozaciskowych na korpus urz¹dzenia, prawid³owe przesuwanie siê po prowadnicy, dzia³anie mechanizmu blokuj¹cego, rolki, œruby i nity, ³¹czniki, amortyzator 

bezpieczeñstwa;
- w ³¹cznikach (zatrzaœnikach) na korpus noœny, nitowanie, zapadkê g³ówn¹, dzia³anie mechanizmu blokuj¹cego.

! przynajmniej raz w roku, po ka¿dych 12 miesi¹cach u¿ytkowania indywidualny sprzêt ochronny musi byæ wycofany z u¿ytkowania w celu wykonania dok³adnego przegl¹du 
okresowego.Przegl¹d okresowy mo¿e byæ wykonany przez osobê odpowiedzialn¹ w zak³adzie pracy za przegl¹dy okresowe sprzêtu ochronnego i przeszkolon¹ w tym zakresie.  
Przegl¹dy okresowe mog¹ byæ wykonywane tak¿e przez producenta sprzêtu albo osobê lub firmê upowa¿nion¹ przez producenta. Nale¿y sprawdziæ dok³adnie  wszystkie elementy 
sprzêtu zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zu¿ycie, korozjê, przetarcia, przeciêcia oraz nieprawid³owe dzia³anie (patrz poprzedni punkt). 
W niektórych przypadkach je¿eli sprzêt ochronny ma skomplikowan¹ i z³o¿on¹ konstrukcjê jak np. urz¹dzenia samohamowne, przegl¹dy okresowe mog¹ byæ wykonywane jedynie przez 
producenta sprzêtu lub jego upowa¿nionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przegl¹du okresowego zostanie okreœlona data nastêpnego przegl¹du.

! regularne przegl¹dy okresowe s¹ zasadnicz¹ spraw¹ je¿eli chodzi o stan sprzêtu i bezpieczeñstwo u¿ytkownika, które zale¿y od pe³nej sprawnoœci i trwa³oœci sprzêtu.

przed ka¿dym zastosowaniem sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci, którego sk³adnikiem s¹ szelki bezpieczeñstwa nale¿y sprawdziæ czy wszystkie urz¹dzenia s¹ 
prawid³owo ze sob¹ po³¹czone i wspó³pracuj¹ bez ¿adnych zak³óceñ oraz czy s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami: 
-  PN-EN354, PN-EN355, PN-EN353-1, PN-EN353-2, PN-EN360, PN-EN362 - dla podzespo³ów  ³¹cz¹co-amortyzuj¹cych;
-  PN-EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzêtu (punktów konstrukcji sta³ej)
-  PN-EN341 -  dla sprzêtu ewakuacyjnego;
-  PN-EN 358 - dla sprzêtu do pracy w podparciu.
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Harness is put on correctly  if:
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