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Düşme tehlikesinin olduğu yerlerde ve teknik sebeplerden veya kısa süreli olacak işlerden 
dolayı başka türlü güvenli girişin temin edilemeyeceği durumlarda kişisel korunma gereçlerinin 
kullanımı düşünülmelidir.  Bu şekilde kullanım hiçbir zaman hazırlıksız yapılmamalıdır, 
yapılacağında da işin yapıldığı yerde konusuna ait spesifik temel güvenlik önlemleri 
alınmalıdır. 

 
KULLANIM KILAVUZU 
Lanyard ı  kullanım kılavuzunu iyice okumadan kullanmayınız. 
Bu kılavuz değişik kullanım olanaklarını gösterir. Bazı doğru olmayan kullanım şekilleri 
görüntülenmiş ve üzeri çizilmiştir. Doğru olmayan kullanım şekillerinin hepsi burada 
belirtilmemiştir, daha birçok doğru olmayan şekil bulunabilir. Lanyard sadece üzeri çizilmemiş 
görüntülerdeki gibi kullanılabilir. Bunun dışındaki her türlü kullanımı yasaktır, kazalara ve 
ölümlere sebebiyet verebilir.  Eğer kılavuzun anlaşılmasıyla ilgili herhangi bir tereddütünüz ve 
sorununuz varsa ÜRETİCİYLE irtibata geçiniz. 
 
Kullanımı 
Dikkat:  Kullanımdan önce uzmansal eğitim almak şarttır. 
 
Lanyard, EN 355 e göre şok absorberi, EN 362 ye uygun metal bağlantı (çelik veya duralümin 
karabina, ya da Maillon denilen oval toka) ve Lanyard ile basitçe uyumlu diğer güvenlik 
elemanlarıyla kombinasyonda kullanmak önemlidir 
Bu ürünü sadece uzman eğitim almış sorumlu kişi veya böylesi bir kişinin sürekli denetimi 
altında bulunan kişiler kullanabilir. Ürünün diğer donanımızla uyumluluk içinde olduğundan 
emin olunuz. Sadece konusuna ait norm ve talimatlara uygun ürünler kullanınız. 
Bu ürünü kullanan kişi kaza olduğunda kurtarma olanaklarından haberdar edilmelidir. 
 
Kontrol 
Kullanımdan önce maksimum güvenliğin sağlanması için doğru uzunluğun test edilmesi 
gereklidir.  
Kullanım sırasında Lanyardın sistemin diğer parçalarına doğru bağlandığından emin olunuz. 
Her kullanımdan önce ve sonra perlonlar, dikişler ve ürünün kolay ulaşılamayan kısımları 
kontrol edilmelidir. Üründe en ufak zarar görme işareti olduğunda hemen kullanım dışı 
bırakılmalıdır. Ürünün konstrüksiyonuna yapılacak tüm müdahaleler veya üretim 
alanlarımızın dışında yapılacak tamirler yasaktır  
 
Kontrol etmek gereklidir 
 kesikler delinmeler, eskimeden dolayı meydana gelen zararlar, yüksek sıcaklık etkileri, 
kimyasal etkiler, korozyon, deformasyon  vb. 
 Dikişler: kopmuş, kesilmiş veya çözülmüş ipler 
Diki şler: Tanımlama numarası, okunabilirlik, konumlandırma 
 
Büyük düşüş 
Büyük sert düşüşlerden sonra ürün kullanım dışı bırakılmalıdır. Şüphelerin olduğu durumlarda 
ürünü kontrole gönderiniz. Unutmayın ki güvenliğiniz ve hayatınız ve yeni Lanyard dan daha 
büyük bir değere sahiptir 
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Temizleme 
Kirlenmiş Lanyard temiz suyla veya hafif deterjanlarla yıkanabilir (max. 30°C), karanlık, iyi 
havalandırılan yerlerde kurutulmalıdır 
 
Dezenfeksiyon 
Eğer dezenfeksiyon gerekliyse polyamid ve polyester için uygun olan materyal kullanılmalıdır. 
Temiz suda çözünebilir maddeyi  (max. 3030°C sıcak) Lanyard da bir saat etki etmesi için 
bırakın. Daha sonrada temiz suda yıkayın ve az ısıtılmış, karanlık ve iyi havalandırılan yerde 
kurutun. 
 
Kimyasallar 
Ürünü kostikler ve çözelticilerle (asitler) temastan koruyunuz. Bu kimyasallar metaller ve  
sentetik elyaf için çok tehlikelidir. 
 
Nakliye ve depolama 
Lanyard kuru, karanlık ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz. Uzun süreli UV 
ışınlarına maruz kalmasının önüne geçiniz. Direkt sıcaklık kaynağı yakınlarında kurulamayın 
ve depolamayın Aşırı burulmuş ve yüklenmiş şekilde depolamayın. 
 
Sıcaklık 
Lanyard ın -40°C ila +80 °C sıcaklıkları arasında kullanılmasını tavsiye ederiz. Bu sıcaklıklar 
arasında ürün gerekli sağlamlığını korur. 
 
Kullanım ömrü ve kontroller 
 Tekstil ürünleri 10 + 5 yıl kullanım ömrüne (5 yıl kılavuza göre depolama ömrüne, 10 yıl ilk 
kullanımdan sonra kullanım ömrüne sahiptir). 
Metal ürünler aşınma, deformasyon ve oksidasyondan (korozyon) dolayı sınırlı kullanım 
ömrüne sahiptirler.  Eğer sorumlu kişi ürünün diğer güvenli kullanımlar için uygun olmadığını 
tespit ederse kullanım ömrü hala bitmemiş dahi olsa ürünün bir daha kullanılmamasını tavsiye 
etme yetkisine sahiptir.  
Metal ve tekstil ürünler12 ayda en az 1 kere üretici veya sorumlu kişi (bundan sonra sadece 
sorumlu kişi) tarafından Kişisel Korunma Gereçleri kategori III. basit konstrüksiyon kuralları 
çerçevesinde kontrol edilmelidir, örneğin IRATA ve SPRAT LEVEL3 vb. Bu kontroller sıra 
dışı olaylarda da yapılmalıdır (düşme, agresif kimyasal ortam, mekanik zarar görmeler veya 
kullanıcının şüphelendiği durumlarda). 
 
Garanti 
 ÜRETİCİ bu ürün için 3 yıllık üretim arızaları ya da materyal arızaları garanti süresi 
vermektedir. 
Garanti, normal aşınmayla, dikkatsizlikle, uzmansal olmayan müdahalelerle, doğru olmayan 
kullanımlarla, yasak olan düzeltmelerle ve kötü depolamalarla meydana gelebilecek zararları 
kapsamaz. 
Lanyard ın belirlendiği amaçları dışında kullanımından ileri gelebilecek kazalar, zararlar, 
tedbirsizlikler ve kullanımlar garanti kapsamı dışındadır. 
ÜRETİCİ bu ürünün direkt, endirekt ya da tesadüfi kullanımı sırasında oluşacak zararlardan 
veya ürünün kullanımı sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. 
 


