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Gadījumos, kad pastāv kritiena draudi un kur tehnisku iemeslu dēļ vai ļoti īslaicīga darba dēļ 
citādi nav iespējams nodrošināt drošu piekļuvi, jāapsver iespēja izmantot individuālos 
aizsardzības līdzekļus.  To izmantošanai nekad nevajadzētu būt improvizētai un to izvēle būtu 
specifiski jānodrošina attiecīgajos pamata drošības pasākumos darba vietā. 

 
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
Neizmantojiet Lanyard , ja neesat rūpīgi izlasījis lietošanas pamācību. 
Šajā lietošanas pamācībā ir parādītas dažādas lietošanas iespējas. Dažas zināmās nepareizas 
lietošanas iespējas ir attēlotas un nosvītrotas. Nepareizas lietošanas iespējas šeit nav 
izsmeltas, turklāt to ir ārkārtīgi daudz. Lanyard ir iespējams izmantot tikai, ja attēls nav 
svītrots. Visas citas izmantošanas ir aizliegtas un var izraisīt negadījumu vai nāvi. Rodoties 
problēmām ar izmantošanu vai neizprašanas dēļ, griezieties pie RAŽOTĀJA. 
 
Lietošana 
Uzmanību: Pirms izmantošanas obligāti ir jāiziet speciālā apmācība. 
 
Produkts ir jāizmanto kombinācijā ar kritiena amortizatoru saskaņā ar EN 355 un metāla 
savienotāju, kas atbilst EN 362 (tērauda vai dūralumīnija karabīne, eventuāli ovālā (t.s. Maillon) 
karabīne) normas prasībām, kā arī kombinācijā ar citiem drošinājuma piederumiem, kuri kopā 
ar Lanyard veido vienkāršu, savietojamu sistēmu. 
Šo produktu var izmantot tikai atbildīga un speciāli apmācīta persona, vai arī persona, kuru šāda 
persona pastāvīgi tieši uzrauga. Pārbaudiet, vai produkts ir savietojams ar pārējo Jūsu 
aprīkojumu. Izmantojiet tikai tādus produktus, kas atbilst attiecīgo normu un noteikumu 
prasībām. 
Lietotājam, kas izmanto šo produktu, obligāti jābūt informētam par glābšanas iespējām 
gadījumā, ja notiktu negadījums. 
 
Kontrole 
Pirms izmantošanas ir jāizmēģina pareizais garums, lai nodrošinātu maksimālu drošību.  
Izmantošanas laikā kontrolējiet, vai Lanyard savienojums ar pārējām sistēmas sastāvdaļām ir 
pareizs. Pirms un pēc katras lietošanas jāpārbauda virves un šuves, arī grūtāk pieejamajās 
produkta daļās. Produkts, kam ir vismazākās bojājumu pazīmes, nekavējoties jāizņem no 
lietošanas. Jebkāda iejaukšanās produkta konstrukcijā un remonts ārpus mūsu ražošanas 
telpām ir aizliegts.  
 
Jāpārbauda 
Griezumi, izdilums, novecošanas, augstas temperatūras, ķimikāliju, korozijas un deformāciju 
utt. izraisīti bojājumi. 
Šuves: pārplēstas, pārgrieztas vai iziruši diegi 
Šuves: identifikācijas numurs, salasāmība, novietojums 
 
Liels kritiens 
Pēc liela kritiena produkts jāizņem no lietošanas. Šaubu gadījumā nosūtiet produktu kontrolei. 
Neaizmirstiet, ka Jūsu dzīvība un Jūsu drošība ir daudz vērtīgākas par jaunu Lanyard. 
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Tīrīšana 
Netīru Lanyard ir iespējams apmazgāt tīrā ūdenī vai ar maigiem mazgāšanas līdzekļiem (maks. 
30°C temperatūrā), labi izžāvējot tumšā, labi vēdinātā telpā. 
 
Dezinfekcija 
Ja nepieciešama dezinficēšana, jāizmanto līdzeklis, kas ir piemērots poliamīdam un poliesterim. 
Līdzeklim, kas izšķīdināts tīrā ūdenī (maks. 30°C siltā), ļaujiet vienu stundu iedarboties uz 
Lanyard. Pēc tam izmazgājiet tīrā ūdenī un žāvējiet mazapsildītā, tumšā un labi vēdinātā telpā. 
 
Ķimikālijas 
Sargājiet produktu no saskares ar kodīgām vielām un šķīdinātājiem (skābēm). Šīs ķimikālijas 
ir ļoti bīstamas metāliem un sintētiskām šķiedrām. 
 
Transportēšana un uzglabāšana 
Lanyard jāuzglabā sausā, tumšā un labi vēdinātā vietā. Sargāt no ilgstošas UV starojuma 
iedarbības. Neuzglabāt un nežāvēt tiešu siltuma avotu tuvumā. Neuzglabājiet Lanyard pārāk 
savītu un noslogotu. 
 
Temperatūra 
Lanyard iesakām izmantot šādā temperatūru diapazonā: -40°C līdz +80°C. Šajā temperatūru 
diapazonā produkts saglabā nepieciešamo izturību. 
 
Darbmūžs un apskates 
Auduma izstrādājumu darbmūžs ir 10 + 5 gadi (5 gadi uzglabāšanas saskaņā ar pamācību, 10 
gadi no pirmās izmantošanas). 
Tīra metāla produktu darbmūžu ierobežo funkcionalitāte, nolietojums, deformācija un 
oksidācija (korozija).  Ja pilnvarotā persona atklāj, ka šāds izstrādājums nav piemērots 
turpmākai drošai izmantošanai, tai ir tiesības ieteikt izņemt produktu no turpmākās lietošanas, 
kaut arī vēl nav beidzies tā darbmūžs.  
Metāla un tekstila izstrādājumi vismaz 1 reizi 12 mēnešos jāpakļauj ražotāja vai personas, kas 
pilnvarota veikt III kategorijas vienkāršu konstrukciju, tādu kā, piem., IRATA un SPRAT 3. 
līmeņa utt., IAL kontroli (turpmāk tekstā pilnvarotā persona) kontrolei. Šīs kontroles būtu 
jāveic arī ārkārtas notikumu gadījumā (kritiens, ķīmiski agresīva vide, mehānisks bojājums vai 
lietotāja šaubas). 
 
Garantija 
RAŽOTĀJS materiāla defektiem un ražošanas defektiem sniedz 3 gadu garantiju. 
Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies parastas nolietošanās, nevērības, neprasmīgas 
rīcības vai nepareizas lietošanas dēļ, kā arī aizliegtu modifikāciju un nepareizas uzglabāšanas 
rezultātā. 
Šī garantija nesedz negadījumus, zaudējumus, nevērību un tādu izmantošanu, kādai Lanyard 
nav paredzēts. 
RAŽOTĀJS neatbild par tiešiem, netiešiem vai nejaušiem zaudējumiem, kas ir saistīti ar 
produktu izmantošanu vai radušies tās rezultātā. 
 
 
 


