SK
Pred použitím výrobku, si prosím
prečítajte tento návod! Nepoužívajte
výrobok bez prečítania a pochopenia
tohto návodu na použitie. Odchýlenie
od týchto pokynov môže mať fatálne
následky!
Upozornenie: Práca a pohyb vo
výškach je nebezpečná činnosť,
ktorá si vyžaduje dôkladný tréning
a znalosť používaných produktov.
Pred začatím práce sa presvedčte
o správnej funkcii a neporušenosti
jednotlivých častí systéme a ochrany
proti pádu.

Ani výrobca ani predajca nie sú zodpovední za
akékoľvek škody, spôsobené nevhodným či
nesprávnym použitím a/alebo zneužitím výrobku.
Zodpovednou osobou a nositeľom rizika je vo
všetkých prípadoch užívateľ. Zdravotný stav alebo
fyzická kondícia užívateľa, môže mať vplyv na
bezpečnosť počas bežného alebo mimoriadného
použitia.

Použitie: Táto slučka je súčasťou OOP (osobné
ochranné prostriedky) a slúži aj na ochranu pred
pádom z výšok, pričom by mala byť pridelená
konkrétnej osobe. Práca vo výškach a záchrana vo
výškach sú vysokorizikové činnosti. Slučky pre
prácu a záchranu osôb môžu byť používané
výlučne osobami, ktoré boli vyškolené na prácu vo
výškach
a/alebo
záchranu
vo
výškach.
Odporúčame pred použitím slučky oboznámiť sa
s postupom záchrany užívateľa v prípade nehody.
Užívateľ je v každom prípade povinný skontrolovať
slučku pred a po každom použití. V prípade
akýchkoľvek pochybností o stave slučky je
potrebné ju okamžite vyradiť z používania. Vždy je
nutné overiť potrebný voľný priestor pod
užívateľom tak, aby v prípade pádu nebol možný
náraz na zem alebo inú prekážku. Pritom je
potrebné vziať do úvahy aj prípadný kyvadlový
pohyb. Celková dĺžka podsystému s pripojením, čo
znamená dĺžku vrátane tlmičov pádu, koncových
pripojení a spôn, nesmie nikdy presiahnuť 2 metre.
Spojovací prostriedok sa nesmie používať na
zachytenie pádu bez tlmenia pádu.
Používateľ by mal pri použití minimalizovať počet
previsov v blízkosti ohrozenia pádu.
Je nutné vždy mať k dispozícií plán na záchranu,
ktorý musí zohľadňovať všetky núdzové situácie
pri práci.
Bezpečnosť: V kombinácií tohto vybavenia
s inými časťami existuje riziko vzájomnej

nekompatibility a tak aj ohrozenie bezpečnosti
použitia. Táto slučka by preto mala byť používaná
iba
v spojení
s komponentami
osobného
zabezpečenia proti pádu, ktoré sú označené
značením CE. V prípade používania iných
systémov osobného zabezpečenia proti pádu, tie
musia byť kompetentnou osobou schválené pre
korektné použitie s danými slučkami. Nepoužívajte
výrobky, ktoré nie sú určené na tieto účely
a nespĺňajú uplatniteľné technické normy. Je
odporúčané používať ochranu ostrých hrán.
Takéto poškodenie môže viesť ku zníženiu
maximálneho zaťaženia. Uzly znižujú hranicu
zlomového zaťaženia o 50% a viac, preto sa
uistite, že používate iba vhodné uzly. V prípade
reklamácie slučky je nutné doložiť aj kompletnú
dokumentáciu, ktorá ku nej patrí, v inom prípade
nie je možné zistiť identitu produktu. Možné
kotviace body musia byť vždy umiestnené
vertikálne nad užívateľom. Požadovaná pevnosť
vhodného kotviaceho bodu musí byť v súlade s
predpismi BOZP! Kotviaci bod musí byť vybratý
tak, aby bolo zabezpečené, že ukotvenie nebude
nijakým
spôsobom
ovplyvňované
faktormi
znižujúcimi pevnosť. Kotviace zariadenie je určené
len pre jednu osobu. Slučky nesmú byť vystavené
nijakým škodlivým vplyvom, akými je kontakt
s žieravinami, extrémnymi teplotami, iskrami,
ostrými hranami, vlhkosťou, námrazou atď. Žiadne
zmeny alebo úpravy užívateľom nie sú dovolené!

Životnosť: Doporučujeme používať slučku
v rozmedzí teplôt - 40°C do + 80 °C . Životnosť je
všeobecne závislá na skladovaní, údržbe, type
činností a frekvencií používania, tak ako aj na
vystavovaní extrémnym vplyvom. Maximálna
životnosť
pri
optimálnych
skladovacích
podmienkach a bez používania slučky je 10 rokov
od dátumu výroby. V prípade pádu s pádovým
faktorom vyšším ako 1 je nutné okamžite
vyradenie slučky, taktiež aj
pri
silnom
materiálovom
poškodení
alebo
kontakte
s chemikáliami. Iné dôvody pre vyradenie:
poškodené okraje slučky, vyčnievajúce vlákna
z popruhu, poškodenie/opotrebovanie vo švoch,
priamy kontakt s plameňom a iné. V prípade
akýchkoľvek, aj najmenších pochybností okamžite
slučku vyraďte.
Preventívne a periodické skúšky: Kontrolu je
nutné vykonávať najmenej raz za 12 mesiacov
(výrobcom alebo inou oprávnenou osobou).
O vykonaných odborných prehliadkach a skúškach
sa vedú záznamy. Informácie o notifikovanej
osobe, ktorá vykonala posúdenie
zhody
a vykonáva
dohľad
nad
výrobou:
notifikovaná osoba 1019, VVUÚ a.s., Pikartská
1337, Ostrava – Radvanice, ČR

Údržba a skladovanie: Slučky by mali byť
skladované na suchom a chladnom mieste,
chránenom pred slnečným žiarením, bez možného
kontaktu
s chemikáliami
a mechanickým
poškodením
prostredníctvom
tlaku
alebo
zaťaženia počas uskladnenia. Odporúčané
podmienky pre skladovanie sú zhruba pri 25°C
a 60% relatívnej vlhkosti.
Taktiež počas prepravy je potrebné zabezpečiť,
aby obal slučky zamedzil jej poškodeniu .
Znečistenú slučku čistite v teplej vode (do 30°C)
s čistiacimi prostriedkami vhodnými na ručné
pranie. Sušte vo vetranej miestnosti mimo dosahu
priameho zdroja tepla, ohňa alebo slnečného
žiarenia. V prípade potreby dezinfekcie slučky po
kontaminovaní biologickým materiálom je nutné
kontaktovať
výrobcu.
Nedodržanie
týchto
podmienok
môže
mať
fatálne
následky!
Spoločnosť si vyhradzuje právo na technické alebo
iné zmeny produktu.
Ak nemáte dostatok informácií alebo potrebujete
špecifické
informácie, kontaktujte
zástupcu
výrobcu vo vašej oblasti. Slučka je vyrobená
s polyamidových materiálov.

ŽILMONT s.r.o. , Jánošíková 20
010 01 Žilina, Slovakia
Tel.: 00421 41 5622 314,
00421 41 5623 990 fax: 00421 41 5252 900
e-mail: marketing@zilmont.sk,
www.zilmont.sk

Slučka zaisťovacia
OPEN SLING
Výrobné č./Serial No:

Záruka: Výrobca na tento výrobok poskytuje
záruku 2 roky.
Záruka sa vzťahuje na kvalitu použitých materiálov
a výrobné nedostatky. Nevzťahuje sa na závady
spôsobené bežným opotrebovaním, nedbalosťou,
neodborným
zaobchádzaním,
nesprávnym
skladovaním, zakázanými zásahmi a pod.
Nezhody spôsobené nedbalosťou a nenáležitým
použitím výrobku nie sú kryté touto zárukou.
Výrobca nezodpovedá za priame, či nepriame
škody, ktoré vznikli v súvislosti s použitím jeho
výrobku.
V prípade že je výrobok znovu predaný mimo
krajiny pôvodu, predajca je povinný poskytnúť
návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie
a opravu v jazyku krajiny, v ktorej sa bude výrobok
používať.

Návod na použitie
Technical manual

SLUČKA ZAISŤOVACIA
OPEN SLING

