
SWIVEL EN 354:2002

In cases when there is a danger of fall and where, for technical reasons 
or a very short duration of task, a safe access cannot be secured 
otherwise, it is necessary to consider using personal protective 
equipment. Such usage is never to be improvised and its choice is 
supposed to be specifically addressed by the relevant basic safety 
measures at the job site.

Directions for Use
Do not use this product unless you read the Directions for Use carefully.
These Directions for Use shows various options of application. Some of 
the established ways of improper use are shown in crossed-out pictures. 
The ways of improper use are not limited to those listed as their number 
is inexhaustible. In case of any usage issue or confusion, please contact 
the MANUFACTURER.

Usage
Attention: Professional training is required prior to use.
This product may only be used by responsible and professionally trained 
personnel or a person under permanent supervision of such personnel. 
Check whether the product is compatible with other pieces of your 
equipment. Use products complying with relevant standards and 
regulations only. 
It is necessary that the user of this product be informed of ways to 
provide rescue in case of an accident occurring.

Important 
Observe the maximum allowed weight capacity of this product. Use this 
product in the correct way in combination with a carabiner. Total length of 
the sub-system (absorber, connectors, and lanyards) must not exceed 
two meters. Do not use without an absorber as part of the fall arrest system. 
Keep the product away from sharp edges. 
The anchor system must correspond to EN 795 (minimal strength 12kN for 
steel elements and 18kN for textile elements) and should, whenever 
possible, be located above the user. There must be adequate free depth 
under the user: in case of a fall, the user should not fall on any obstacle. The 
anchor point must be located so as to ensure that both free fall and the 
potential fall distance are minimized. The EN 795 anchor system should be 
used only as personal protective equipment in the event of a fall, not to lift 
loads. 

Inspection:
Check points: 
Before each use, check the functioning of the product. If all of the 
maintenance and storage conditions mentioned below are followed, 
weather conditions such as humidity, rain and frost will not affect the 
functioning of this product.  All modifications to the product or repairs 
done outside the manufacturer´s premises are prohibited. 

Maintenance and storage
The user should not perform any irregular maintenance and should only 
limit their activities to cleaning and greasing the product in accordance 
with the below specified instructions.

Cleaning: Repeatedly wash the product with lukewarm potable water 
(max. 40°C), where appropriate, water mixed with a gentle cleaning 
agent (neutral soap). Leave it to dry naturally a sufficient distance from 
direct heat sources.
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Swivel Hook with Rolling Bolt
Material: Aluminium Alloy
Breaking Strength: 30kN

Manufactured by: Power Honour, 5F-1, No. 194,
Jhouzih St., Taipei, Neihu District, 114 93 Taiwan

Greasing: Repeatedly grease the moving parts with a silicon-containing 
oil. Then wipe repeatedly to prevent the rope and other products from 
contamination. This procedure must be performed after the product is 
completely cleaned and dried.
Disinfection: Immerse the product in lukewarm water with an added 
disinfectant containing quaternary ammonium salts for an hour, wash it 
with potable water, leave it to dry and grease it.
Storage: After cleaning, drying and greasing, store the product in a dry 
and chemically neutral place; definitely avoid a saline environment.
Do not store the product when wet!

Service life and periodic inspections

The service life of metal products is limited by proper functionality, wear and 
tear, deformation and oxidization (corrosion). If the authorised person 
establishes that the product is not suitable for further safe use, the person 
should recommend discontinuation of further use of the product even 
before its lifespan is completed.
Metal products must be checked at least once every 12 months by the 
manufacturer or a person authorised for inspections of PPE of category III 
and simple construction (hereinafter “authorised person”) such as IRATA 
and SPRAT LEVEL 3 etc. These inspections should also be performed in 
the case of emergencies (fall, aggressive chemical environment, 
mechanical damage or doubt by the user). 

Warranty
The MANUFACTURER provides a guarantee of 3 years for defects of 
material and workmanship. 
The guarantee does not relate to defects caused by normal wear and tear, 
negligence, unprofessional handling, improper use, prohibited adjustments 
and poor storage. 
Accidents, damages, negligence and use for which the product is not 
designated are not covered by this guarantee. 
This product must be inspected by manufacturer-authorized 
personnel once every 12 months. Such inspections must be 
recorded on the product inspection card. 
The MANUFACTURER is not liable for direct, indirect or coincidental 
damages relating to the product usage, or for damages caused as a 
result of the product usage.



V případech, kde existuje nebezpečí pádu a kde pro technické důvody nebo pro práci s 
velmi krátkou dobou trvání, nemůže být jinak zajištěný bezpečný přístup, je nutné 
zvážit použití osobních ochranných prostředků. Takové použití nemá být nikdy 
improvizované a jeho volba má být specificky zajištěna v příslušných základních 
bezpečnostních opatřeních v místě práce.

Návod k použití
Nepoužívejte výrobek bez pečlivého přečtení návodu k použití.
Tento návod ukazuje různé možnosti použití. Některé známé možnosti nesprávného 
použití jsou zobrazeny a přeškrtnuty. Možnosti nesprávného použití zde nejsou 
vyčerpány a existuje jich nepřeberné množství. V případě problému s použitím nebo 
neporozuměním, kontaktujte prosím VÝROBCE.

Použití
Pozor: před použitím je odborný výcvik nezbytný.
Tento výrobek může používat pouze osoba zodpovědná a odborně vycvičená, nebo 
osoba pod trvalým přímým dohledem takové osoby. Zkontrolujte, zda je výrobek 
kompatibilní s ostatním vaším vybavením. Používejte pouze výrobky splňující 
požadavky příslušných norem a předpisů. 
Je nezbytné, aby uživatel, který používá tento výrobek, byl informován o možnostech 
poskytnutí záchrany v případě, že dojde k nehodě.

Důležité
Dodržujte maximální povolené zatížení výrobku. Dodržujte správné kombinace 
výrobku s karabinou. Celková délka podsystému (tlumič pádu, spojky, lanyardy) 
nesmí překročit 2m. Nepoužívejte bez tlumiče v systému zachycení pádu. Vyvarujte 
se styku výrobku s ostrými hranami. Kotvící zařízení musí odpovídat EN 795 
(minimální pevnost 12kN pro ocelové prvky a 18kN pro textilní prvky) a měl by se 
přednostně nacházet nad polohou uživatele. Prostor volné hloubky pod uživatelem 
musí být dostatečný, aby v případě pádu nedošlo k nárazu na jakoukoliv překážku. 
Kotvící bod by měl být umístěn tak, aby jak volný pád tak i možná vzdálenost pádu byly 
omezeny na nejmenší míru. Kotvící zařízení dle EN 795 by mělo být používáno pouze 
jako prostředek ochrany osob proti pádu a ne pro zvedání břemen.

Kontrola
Kontrolní body: před každým použitím zkontrolujte funkčnost výrobku. Při dodržení 
všech doporučení nemají povětrnostní podmínky, jako například vlhkost, déšť a 
námraza, vliv na funkčnost výrobku. 
Veškeré zásahy do konstrukce výrobku nebo opravy mimo naše výrobní prostory jsou 
zakázány.

Údržba a skladování
Uživatel nemá provádět žádnou mimořádnou údržbu, ale má se omezit pouze na 
čištění a mazání výrobku v souladu s níže uvedenými pokyny.
Čištění: opakovaně oplachujte výrobek vlažnou pitnou vodou (max. 40ºC), případně 
vodou s přidaným jemným čisticím prostředkem (neutrální mýdlo). Nechte jej 
vyschnout přirozeným způsobem v dostatečné vzdálenosti od přímých zdrojů tepla.
Mazání: opakovaně namažte pohyblivé části olejem s obsahem silikonu, poté 
důkladně otřete, aby nedošlo ke kontaminaci lana a dalších výrobků. Tuto operaci je 
třeba provádět po vyčištění a úplném vyschnutí.
Dezinfekce: ponořte výrobek na hodinu do vlažné vody s přídavným dezinfekčním 
prostředkem obsahujícím kvaternární amoniové soli, opláchněte jej pitnou vodou, 
nechte jej vysušit a namažte.
Skladování: po vyčištění, vysušení a namazání uložte nástroje na suché místo, které 
je chemicky neutrální, jednoznačně se vyhněte slanému prostředí.
Neskladujte nástroje v mokrém stavu!
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EN XXX:XX

•  Indication of conformity with European Directive according to 
Regulation  (EU) 2016/425

•  Označení shody s evropskou direktivou podle nařízení (EU) 2016/425

•  Číslo oznámeného subjektu provádějící dohled nad jakostí výrobků dle
nařízení (EU) 2016/42  5  ;  VVUÚ a.s., Ostrava Radvanice, CZ

•  Identifikacation number of Notified Body carrying out supervision over 
   product quality according to the Regulation (EU) 2016/425; VVUÚ a.s.,
   Ostrava Radvanice, CZ

NZZZ/YY

XXX •  Individual number/ year of manufacture

•  Individuální číslo/rok výroby

xxxkN
•  Maximum load

•  Maximální jmenovité zatížení

Životnost a prohlídky

Čistě kovové výrobky mají životnost omezenu funkčností, opotřebením, deformací a 
oxidací (koroze). Pokud oprávněná osoba zjistí, že takový výrobek není způsobilý pro 
další bezpečné použití, je v jeho kompetenci doporučit výrobek k vyřazení z dalšího 
používání, i když doba životnosti ještě neuplynula. 
Čistě kovové výrobky musí být minimálně 1 krát za 12 měsíců kontrolovány 
výrobcem nebo osobou oprávněnou ke kontrole OOP kategorie III. jednoduché 
konstrukce (dále jen osoba oprávněná), jako např. IRATA a SPRAT LEVEL 3 atd. Tyto 
kontroly by měly být prováděny i v případě mimořádných událostí (pád, agresivní 
chemické prostředí, mechanické poškození, nebo pochybnost uživatele).

Záruka

VÝROBCE dává záruku 3 roky na vady materiálu a výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené normálním opotřebením, nedbalostí, 
neodborným zacházením, nesprávným použitím, zakázanými úpravami a špatným 
skladováním.
Nehody, škody, nedbalost a použití, pro něž není výrobek určený, nejsou kryty touto 
zárukou.
VÝROBEK musí být 1 krát za 12 měsíců kontrolován u osoby oprávněné 
výrobcem. O těchto kontrolách je nutné vést záznam v inspekční kartě výrobku. 
VÝROBCE neodpovídá za přímé, nepřímé ani nahodilé škody, které souvisí s 
používáním výrobků nebo za škody, jež jsou způsobeny následkem používání 
výrobků.


