
 

 

 
WAŻNE 
Produkt ten może być używany wyłącznie przez osoby właściwie przeszkolone lub znajdujące się pod bezpośrednią kontrolą wzrokową takiej 
osoby. Przed jego użyciem niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Przedstawia ona sposoby używania 
produktu. Producent dopuszcza użytkowanie sprzętu tylko w sposób przedstawiony w instrukcji. Jakiekolwiek inne sposoby użytkowania są 
niedozwolone i stanowią zagrożenie życia. W razie wątpliwości lub problemów ze zrozumieniem instrukcji prosimy zwrócić się do Oxyline sp. z 
o.o. Prace na wysokości niosą ze sobą zagrożenie dla zdrowia i życia. Użytkownik sprzętu ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie 
sobie odpowiedniego przeszkolenia, zarówno w zakresie technik pracy, jak i środków bezpieczeństwa. Użytkownik ponosi pełne ryzyko i 
odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, w tym za utratę zdrowia i życia, we wszelkich sytuacjach podczas użytkowania naszych 
produktów. Jeśli nie jest on w stanie ponieść takiej odpowiedzialności lub ryzyka, nie powinien posługiwać się tym sprzętem. 
 
SPRAWDZENIE 
Przed każdym użyciem należy koniecznie sprawdzić taśmy na wysokości pierścieni D-kształtnych, klamer do regulacji i szwów 
zabezpieczających. Należy sprawdzić, czy nie występują oznaki przerwania, zużycia i defekty spowodowane użytkowaniem, gorącem, 
chemikaliami itp. Uwaga na przerwane nitki. Należy sprawdzić, czy klamry automatyczne działają prawidłowo. Należy sprawdzić korpus 
zatrzaśnika, nit i nakrętkę pod kątem rys, odkształceń, korozji i innych uszkodzeń. Należy otworzyć dźwignię zamka zatrzaśnika i sprawdzić, czy 
zamyka się automatycznie po zwolnieniu. Sprawdzić, czy nakrętka działa właściwie. 
Podczas używania należy regularnie sprawdzać stan sprzętu. Należy sprawdzić, czy elementy wyposażenia są prawidłowo połączone i znajdują 
się w prawidłowej pozycji względem siebie. 
 
UŻYTKOWANIE 
Pas pozycjonujący i uprząż biodrowa jest sprzętem ochrony indywidualnej, przeznaczonym do ustalenia właściwej pozycji ciała na stanowisku 
pracy (uprząż biodrowa i pas pozycjonujący). Przed użyciem sprzętu niezbędne jest zastosowanie wszelkich możliwych środków 
zabezpieczających, umożliwiających odpowiednie czynności ratunkowe w razie potrzeby. Zalecamy właściwe przeszkolenie z technik 
ratownictwa. 
Należy przetestować zgodność sprzętu z pozostałymi elementami systemu (patrz instrukcja właściwa dla produktu). Zalecamy, by zakotwiczenie 
systemu znajdowało się ponad miejscem, w którym znajduje się użytkownik. Powinno ono spełniać wymogi normy dotyczącej urządzeń 
kotwiczących EN 795, w szczególności pod względem minimalnej wytrzymałości zakotwiczenia (10 kN). 

1. Zakładanie szelek. 

Otwórz klamry pasów udowych. 
 Rozdziel pasy, złap uprząż za pas biodrowy i umieść w nim nogi; 
 Dopasuj pas biodrowy; 
 Pozostałą część taśmy przełóż przez szlufki; 
 Załóż jedną szelkę, a następnie drugą; 
 Zamknij klamry automatyczne. Zwróć uwagę, by do klamer szybko zapinających nie dostały się ciała obce, które mogłyby utrudnić ich 

działanie. Sprawdź, czy klamry są właściwie zablokowane. 
Po założeniu urządzenia użytkownik powinien wykonać na próbę kilka ruchów oraz próbę zawieszenia w każdym punkcie przyłączenia, aby 
upewnić się, że szelki mają właściwy rozmiar, zapewniają wygodę potrzebną do przewidzianej pracy i są odpowiednio wyregulowane. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KARTA KATALOGOWA 

Importer Oxyline Sp. z o.o. 
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23 

tel.: 42 2151068  fax: 42 2032031 
www.oxyline.eu email: oxyline@oxyline.eu 

Pas biodrowy  
model Atlas Basic 

Norma: 

EN 358; EN 813 
Jednostka certyfikująca i kontrolująca: 

CE 1019 
Nr katalogowy: 

CLX….. 
Strona  
1/3 

http://www.oxyline.eu/
mailto:oxyline@oxyline.eu


 
2. Ustalanie pozycji podczas pracy i ograniczanie przemieszczania (EN 358) 

Te punkty przyłączenia są przeznaczone albo do ustalania właściwej pozycji użytkownika na stanowisku pracy (praca w naprężeniu), albo do 
uniemożliwienia mu utraty równowagi, która może spowodować upadek (stosowanie pasa: ograniczanie przemieszczania). Te punkty 
przyłączenia mogą być używane tylko do przypięcia do układu ustalania pozycji lub do układu ograniczającego przemieszczanie; maksymalna 
dopuszczalna wysokość upadku wynosi 0,5 m. Punkty te nie zostały zaprojektowane do użytku jako punkty przyłączania systemu zabezpieczenia 
przed upadkiem. Może być konieczne uzupełnienie układu ustalania pozycji lub układu ograniczającego przemieszczanie przez zastosowanie  
zbiorowego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (np. siatek zabezpieczających) lub Indywidualnego (np. sprzęt zabezpieczający 
zgodny z EN 363). 
 

2.1. Boczne punkty zaczepowe pasa 
Należy zawsze używać obu pierścieni bocznych jednocześnie, przyłączając je do linek zabezpieczających, aby wygodnie oprzeć się o pas. Dla 
wygodnego utrzymywania pozycji nogi muszą być podparte. Należy wyregulować linkę bezpieczeństwa tak, aby punkt kotwiczący znajdował się 
na tym samym poziomie, co pas, lub też powyżej niego. Linka bezpieczeństwa pozostaje napięta i strefa swobodnego ruchu jest ograniczona do 
0,5 m. 

3. Zgodność: klamry / zatrzaśniki 
Połączenie z niedopasowanym elementem może doprowadzić do przypadkowego wypięcia, uszkodzenia lub może zagrozić bezpieczeństwu 
innych elementów sprzętu. Sprawdzaj systematycznie, czy zamek zatrzaśnika jest właściwie zablokowany, przyciskając go dłonią. Sprawdź stan 
zatrzaśników zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji użytkowania. Ostrożnie, klamry zaczepowe uprzęży biodrowej mogą powodować 
otwarcie zamku zatrzaśnika. Podczas gwałtownego nacisku na linkę zabezpieczającą i/lub uderzenia w system blokujący, przy nieprawidłowej 
pozycji zatrzaśnika, nakrętka może ulec uszkodzeniu i zamek zatrzaśnika może się otworzyć. Aby wyeliminować takie ryzyko, staraj się przy 
każdym obciążeniu systemu odpowiednio rozmieścić zatrzaśniki. Zatrzaśniki powinny pasować do pierścieni D-kształtnych - nie należy ich 
stosować, jeśli przyjmują niewłaściwą pozycję. 
 
OKRES UŻYTKOWANIA 
Teoretycznie okres użytkowania urządzenia wynosi 5 lat od daty rozpoczęcia użytkowania, pod warunkiem spełnienia warunków właściwego 
przechowywania. Rzeczywisty okres użytkowania urządzenia zależy jednak od intensywności, częstości i środowiska użytkowania, kompetencji 
użytkownika, konserwacji, przechowywania itd. Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić kontrolę sprzętu u producenta lub w odpowiednim 
punkcie. Celem usprawnienia procesu kontroli dołączono kartę kontrolną. Zaleca się przydzielanie sprzętu jednemu użytkownikowi, aby ten znał 
jego historię użytkowania. Kontrola powinna obejmować następujące czynności: 
Tkanina: należy sprawdzić, czy nie występują nacięcia, uszkodzenia i defekty spowodowane użytkowaniem, działaniem wysokiej temperatury, 
chemikaliów itd. 
Szwy: należy zwrócić uwagę na przecięte lub wyprute nitki. 
Klamry: należy sprawdzić, czy działają prawidłowo. 
Nie należy ponownie używać sprzętu po silnym uderzeniu — niewidoczne gołym okiem wewnętrzne pęknięcia mogą obniżyć jego wytrzymałość, 
ograniczając tym samym jego użyteczność. W razie wątpliwości skontaktuj się z firmą Oxyline sp. z o.o. 
 
PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Szelki należy przechowywać w oryginalnej torbie, w suchym i chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, silnych środków chemicznych i przed korozją. Produkt nie powinien być zbyt mocno ściśnięty lub zgnieciony. Dobry stan szelek 
stanowi gwarancję bezpieczeństwa. Taśmy szelek wyprodukowano z poliestru. Należy prać je ręcznie lub w pralce, w środku do prania 
delikatnych tkanin, płukać czystą wodą (w temperaturze maksymalnej 30 °C). a następnie należy suszyć je w zacienionym i przewiewnym 
miejscu. Zmoczone taśmy nieznacznie kurczą się w trakcie suszenia. W razie potrzeby dezynfekcji produktu należy użyć środka dezynfekującego 
przeznaczonego do poliamidu, poliestru, poliwęglanu, PVC Itp. Pozostawić sprzęt na godzinę w rozcieńczonym wodą roztworze, w temperaturze 
nie wyższej niż 42 °C. Następnie należy przepłukać obficie zimną, czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia z dala od źródeł ciepła. 
 
OSTROŻNOŚCI 
Należy uważać, aby elementy produktu nie tarły o materiały ścierne ani o ostre krawędzie. 
Użytkownicy muszą mieć zgodę lekarską na wykonywanie prac na wysokości. 
Pozostawanie w zawieszeniu lub wiszenie w szelkach może spowodować poważne problemy fizjologiczne (szok wiszenia) i może grozić śmiercią. 
Należy dbać o to, by oznaczenia znajdujące się na produkcie byty widoczne przez cały okres jego użytkowania. 
Należy sprawdzać, czy produkt ten spełnia wymogi użytkowania określone przepisami państwowymi i obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 
Należy przestrzegać przepisów dotyczących użytkowania zawartych w instrukcjach każdego sprzętu towarzyszącego temu produktowi. 
Użytkownik sprzętu powinien mieć do nich dostęp. Dystrybutor zobowiązany jest sporządzić te instrukcje w języku kraju, w którym produkt będzie 
użytkowany, jeżeli produkt sprzedawany jest poza pierwszym krajem docelowym. 
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TABELA KONTROLI I NAPRAW 
  

Pas biodrowy model Atlas Basic 
CE 1019 
Użytkownik: 

Data zakupu: 

Data pierwszego użycia: 

Rok produkcji: 

Numer partii: 

Uwagi: 
 
 
 

Dane dotyczące okresowych kontroli i napraw 

Data 
Okresowa kontrola lub 

naprawa 

Zaobserwowane wady, 
przeprowadzone naprawy 

oraz inne ważne informacje 

Imię i nazwisko oraz 
podpis osoby 

odpowiedzialnej 

Przewidywana data 
następnej kontroli 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Przewidywana data następnej kontroli okresowej 
Oxyline sp. z o.o. 
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