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NAVODILA ZA UPORABO DRSIKA NO.932 CE
1

NAMEN DRSNIKA

Varnostni drsnik No.932 je naprava dizajnirana za osebno varovanje za varnostne vzpenjalne sisteme Turvatikas.
Drsnik pritirdimo na plezalni pas preko D obroča. Drsnik skrbi za varnost plezalca med samim plezanjem.

2
2.1

PREGLED VARNOSTNE OPREME TER SISTEMA
Podrobnosti in detajli

Plezalec mora opraviti osnovni tečaj za uporabo drsnika ali pa je pod nadzorom za to usposobljene osebe.
Pred uporabo sistema je potrebno upraviti vizualni pregled drsnika ter ostalih delov sistema. Posebno pozornost
moramo nameniti naslednjim aspektom:
– Pregled varnostnega pasu kateri mora ustrezati zahtevanem stanju glede na navodila proizvajalca pasu.
– Varnostni drsnik mora biti v funkcionalnem stanju.
– Enako velja za varnostni profil B Turvatikas kateri je montiran na objekt. Če je potrebno kontaktirajte uvoznika za navodila za montažo.

2.2

Uporabljeni standardi

Plezalni drsnik ter varovalni profil so bili testerani skladno z standardom EN 353-1:2002 metoda VG11 RfU11.073 in ustrezajo zahtevani
direktivi za osebno varovalno opremo 89/686/EEC. Tip pregleda je odobril Finski inštitut za zdravje pri delu, Topeliuksenkatu 41a, FI-02500
Helsinki. Proglašeni organ št. 0403.

2.3

Pregled osebne varovalne opreme

Plezalni drsnik mora biti redno pregledan. V primeru da odkrijemo kakršne koli napake ali deformacije drsnika, drsnika ne smemo uporabiti.
Osnovni pregled osebne varovalne opreme mora biti opravljen na letni ravni, pregled drsnika ter varovalnega pasu.Ugotovljene napake vpišemo
v registrsko tabelo
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VZDRŽEVANJE / TRAJNOST

Drsnik je sestavljen iz kemijsko neobčutljivega jekla, teflona in brona. Tako da ni izpostavljen koroziji in vremenskim razmeram. Drsnik nima
občutljivih delov in ne rabi oljen ali mazanj. Drsnikom ne potrebuje nobene posebne nege pri vzdževanju in skladiščenju.
Drsnik je bil zasnovan za agresivno rabo, to pomeni da po daljšem času uporabe drsnik še vedno deluje normalno.

POMEMBNO!
Če pri pregledu varnostnega drsnika opazimo poškodbe, deformacije ali počeno vzmet ali pri absorbicijski vzmeti opazimo da je odprta za
več kot 10 mm. Moramo drsnik takoj vzeti iz uporabe ter ga poslati porizvajalcu na pregled oz. popravilo.
POMEMBNO!
Puščica na drsnilu mora biti usmerjena navzgor, vzvod za potisk drsnika mora biti na levi strani.

4

NAVODILA IN FUNKCIJE

4.1
Pozorno preberite navodila za uporabo varnostnega pasu in varnostne vrvi. Vstavite drsnik v profil tako da je puščica na drsiku usmerjena navzgor
ter da je vzvod za drsnik na levi strain. Drsnik lahko vstavimo v profil (približno 0.7 metra) tako da odpremo spodnjo blokado no 851. oz. Če
spodnje blokade ni ga vstavimo direktno v profil. Drsnik spravimo iz porfila v nasprotnem vrstem redu, kot je opisano zgoraj.

4.2
Drsnik pripnite preko (D obroča ali preko dveh označenih točk ½ A na varovalnem pasu za celotno telo) z priloženim karabinom (za povezavo s
sitemom proti padcu) na varnostni pas za celotno telo.

4.3

Združljivost
Poskrbite, da bo ta izdelek združljiv z vašo varnostno opremo. V navodilih preverite za vse kose vaše varovalne opreme ali ustrezajo za
združljivost z drsnikom. Samo varnostni drsnik št. 932 CE je kompatibilen z Turvatikas B profilom. Na B profil je odtisjen znak št. 930 CE,
št. 931 CE ali št.932 kar pomeni da je za profil B namenjen samo drsniku št.932 CE.
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4.4
Močno se nagnite nazaj na varnosti pas med plezanjem. Razdalja med varnostnim pasom in varnostnim profilom B mora biti čim krajša. Med
drsnikom in varnostnim pasom ne vstavljajte ničesar (carabin ali zanko). Drsnik se bo premikal po profilu brez ovit. Roke uporabljamo samo za
usmerjanje.

4.5
Če se potisna sila med plezanjem spremeni -med padcom- se bo drsnik avtomatsko zataknil v pri utor na profilu B, razdalja med utori je 15cm.

Navodilo!
Opozorilo!

Uporabnik mora nameniti posebno pozornost zadnja dva metra na profilu B.
Prepovedano je storiti kakršne koli dopolnitve, spremembe na drsniku brez
dovoljenja proizvajalca.
Ne uporabljajte drsnika za druge namene.
Strogo prepovedana je uporaba pod vplivom drog ali alkohola.
Da se izognemo najslabšemu možnemu položaju, moramo paziti da je pod
uporabnikom zmeraj 2 metra prostora.

Opozorilo!
Opozorilo!
Opozorilo!
5

OZNAKE
Drsnik mora biti opremljen z naslednjimi oznakami:
- Blagovna znamka (Turvatikas® )
-  Puščica kaže navzogr med plezanjem
- CE0403 proglašeni organ št.
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6.1

- Obremenitev 40-120 kg
- EN 353-1 = uporabljen standard
- No 932 CE = koda produkta
- datum pakiranja, primer:
- serijska koda produkta:
- notifikacija za branje za uporabo sistema

270309
09888

VAŽNO OPOZORILO
Načrt za reševanje

Načrt za reševanje mora biti pripravljen pred vsako operacijo/motnažo za vse možne varijante rešitve.

6.2
Med uporabo razdalja med drsnikom in varnostnim profilom B mora biti čim manjša, in ne prekratka da bi plezalec z koleni zadel prečko lestve

REGISTER PRODUKTA
Serijska števila

Model/tip
No 932 CE
Varnostni drsnik
Proizvajalec
Eltel Networks Oy
Fax: +358 20 411 4653
Leto proizvodnje

Naslov
Komentajankatu 5 PL 50
02611 ESPOO FINLAND
Datum nakupa

e-mail/spletna stran
www.safetyladder.fi
Datum prve uporabe

DATUM PREGLEDA IN KOMENTARJI ZA PRODUKT ŠT.932 CE
Datum

Razlog pregleda

Komentraji

Ime inšpektorja

Datum naslednjega Pregleda

Podpis

