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Használati útmutató teljes testheveder termékhez, mely megfelel a 89/686/EEC EU direktívának és a 
vonatkozó EN szabványoknak (pl.: EN358, EN361 és EN1497...) 
A 89/686/EEC direktívát módosító 93/68/EEC direktívában meghatározott előírásoknak megfelelően 
feltüntetésre került a használati útmutatóban az EK típustanúsítást végző bejegyzett szervezet 
azonosítószáma, neve és címe: 

Az EK típustanúsítást végző bejegyzett szervezet, mely részt vett a termék fejlesztésében: Teljes 
testhevederzet: FP10, FP15, FP18RER 

INSPEC INTERNATIONAL LTD. 
56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester M6 6AJ 
England (Notified Body No: 0194) 

1/ Minden egyéni védőeszközre vonatkozó fontos javaslatok 

FIGYELMEZTETÉS 

A TERMÉKEN VÉGZETT BÁRMILYEN MÓDOSÍTÁS/ÁTALAKÍTÁS VESZÉLYESSÉ TESZI ANNAK 
HASZNÁLATÁT 

Amennyiben valamely alkatrészt nem érzi biztonságosnak és úgy látja befolyásolhatja a szett működését, ne 
használja a terméket.  

A felszerelést, kizárólag a használati utasítás figyelmes elolvasása és maradéktalan megértése után kezdje 
használni! 

A magasban történő munkavégzés kiemelten veszélyes tevékenység, mely súlyos balesetek ill. sérülések 
bekövetkezését vonhatja maga után. A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő, ilyen használat 
során vagy annak következményeként bekövetkező baleset,sérülés vagy halál esetén a felhasználó 
személyesen felel. 

Az eszközzel való munkavégzés veszélyes tevékenységnek minősül. A felhasználó felelős a cselekedeteiért 
és döntéseiért. 

A gyártó írásos hozzájárulása nélkül módosított termékekre vonatkozóan a gyártónak semminemű 
felelőssége nincs. 

Ha szükséges az eszköz szétbontása vagy szerelése, azt csak a Portwest vagy a Portwest által 
engedélyezett ellenőrök végezhetik. 

Az időszakos felülvizsgálatot ajánlatos legalább évente egyszer elvégezni. Az időszakos ellenőrzést egy 
hozzáértő személynek kell végeznie, 
a gyártó által előírt módszer szigorú betartásával. 

A használó biztonsága szempontjából fontos, hogy ez a dokumentum az adott ország hivatalos nyelvén 
készüljön. Biztosított legyen az információ a karbantartásról, időszakos felülvizsgálatról az adott ország 
nyelvén. 

A gyártó írásos hozzájárulása nélkül módosított termékekre vonatkozóan a gyártónak semminemű 
felelőssége nincs. 

Az optimális védelem érdekében egyes esetekben előfordulhat, hogy a kötél használata közben 
munkacipőt/kesztyűt/sisakot/fülvédőt kell 
viselni. Ebben az esetben a kockázatos tevékenység megkezdése előtt kérje a forgalmazó véleményét arról, 
hogy a védőfelszerelések teljes mértékben 
kompatibilisek egymással és alkalmasak-e a felhasználási területhez. 

Kerülni kell a termék dörzsölését és bármilyen vágási sérülés lehetőségét. 

A teljes testhevederzetet csak személyes használatra lehet használni. Amennyiben szükséges a felhasználó 
nevét fel kell tüntetni a hevederen. A heveder megfelelő állapotáért is a felhasználó a felelős. A teljes 
testhevederzet csak a felhasználónak adható ki. Ellenkező esetben a teljes testhevederzetet újra  biztonsági 
vizsgálatnak kell alávetni.  

Mivel a felszerelés zuhanás ellen véd, a használat során a rögzítési pontok kikötése kötelező. Bizonyosodjon 
meg mindig arról, hogy közvetlenül a kikötési pont alatt helyezkedik el. Ezzel megakadályozza a zuhanás 
közbeni kilengés veszélyét. 

Győződjön meg mindig arról, hogy kizárólag fém gyűrű(k) - pl. hátsó vagy elülső D-gyűrű - vagy "A" jelölésű, 
mellkasi D-gyűrű van(nak) használatban. 



A heveder a dolgozó kikötésére szolgál, hogy a magasban történő munkavégzés során zuhanás elleni 
védelmet biztosítson számára. A zuhanásgátló heveder az egyetlen olyan eszköz a zuhanásgátló 
rendszerben, amely a testen viselhető.  

A heveder típusától függően számos felhasználás lehetséges 

Heveder hátsó bekötési ponttal: zuhanás elleni védelem magasban történő munkavégzéshez 

Heveder hátsó- és mellkasi bekötési ponttal (FP10): ua. mint a hátsó bekötési ponttal rendelkező + létrán 
történő munkavégzés. 

Derékövön található bekötési ponttal rendelkező heveder (FP15, FP18RER): zuhanás elleni védelem, 
típusnak, a rendelkezésre álló bekötési pontoknak és a derékövön található, pozicionálást elősegítő bekötési 
pontoknak megfelelően. Egy munkahelyzet-beállító rendszerben biztosítsuk a rögzítő kötélzet feszességét és 
az esés útját 0,6 méterre korlátozzuk. 

Mentőheveder (FP18RER):  a mellkas hurkot az EN1497-nek megfelelően, stabil munkakörülmények esetén 
mentésre használhatja 

A zuhanásgátló rendszer alkalmazása során mindig ellenőrizze a munkavégzés helye alatti szabad esésteret, 
hogy az esetleges lezuhanásnál elkerülje az épületekhez, más tárgyakhoz vagy talajhoz történő csapódást.  

Ellenőrizze, hogy a mentőheveder használatának megkezdése előtt a mentést végző személy(ek) a jelen 
használati utasításban foglalt információkat elolvasták és megértették. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha ez az eszköz mentőhevederként kerül alkalmazásra, úgy ne használja 
testet megtartó eszközként. 

Használat előtt ügyeljen arra, hogy a használó lába alatt legyen egy 
minimális távolság a talajtól, hogy lezuhanás esetén ne csapódjon neki a talajnak. Emellett arról is 
gondoskodjon, hogy ne legyenek akadályok a használó és a 
talaj között, hogy az esetleges leesés közben ne ütközzön bele semmibe. 

A szabad tér kiszámításához használja a  lenti diagramot. 

A szabad tér kiszámítása energiaelnyelő kötél használata esetén 

Kötél (zuhanásgátló rendszer) használata esetén ügyeljen arra, hogy annak maximális hossza - beleértve az 
energiaelnyelőt és a csatlakkozókat - a 2 méteres hosszúságot nem haladhatja meg. 

A munkaterület alatti szabad térnek minimálisan 6,75 méternek kell lenni. 

A kikötési pont legyen 1,5-2 méterrel a láb felett. 

A "D" fejtér távolság a "stop távolság" H (2L + 1,75m) plusz 1m kiegészítő távolság. Pl. Egy energiaelnyelő 
kötél L=2m esetén a minimum szabad tér D=6,75m. 

ZUHANÁSGÁTLÓ RENDSZER 

Rögzítés 

Visszahúzható zuhanásgátló 

Energiaelnyelő kötél 

Teljes testhevederzet 

Deréköv 

Comböv 

ZUHANÁS ELŐTT 

ZUHANÁS UTÁN 

SZABAD TÉR 

2 méter (maximum) kötél hossza / visszahúzható zuhanásgátló 

2 méter 
kötél hossza / visszahúzható zuhanásgátló 

175 cm a munkavállaló magassága 

1 méter biztonsági tényező 

Összesen 6,75 méter a rögzítéstől 

Teljes testhevederzet Deréköv Comböv 

Energiaelnyelő kötél 

ZUHANÁS ELŐTT 

ZUHANÁS UTÁN 

Visszahúzható zuhanásgátló 

2 méter (maximum) kötél hossza / visszahúzható zuhanásgátló 



2 méter 
lassítás / 
szabadesés távolság 

175 cm a munkavállaló magassága 

1 méter biztonsági tényező 

Rögzítés 

Visszahúzható zuhanásgátló 

TISZTÍTÁS 

Összesen 6,75 méter a rögzítéstől 

A szabad tér kiszámítása visszahúzható zuhanásgátló használata esetén 

 Függő használat közben ne csatlakoztasson további elemeket az eszköz és a kötél közé. 

A kikötési ponttól való távolság kiszámításakor figyelembe kell venni a visszahúzható zuhanásgátló hosszát. 

A szabad tér a megállító távolság, ez minimum 2 méter + egy extra 1 méter kell legyen (biztonsági tényező). 

A zuhanásgátló csak függő helyzetben használható. 30° -os kilengés megengedett. 

Emlékeztető: 

Ha a kikötési pont nem közvetlenül az esetleges leesés pontja felett helyezkedik el, ingázó zuhanás 
következhet be. Az ingázó zuhanás erőhatása nagy lehet és súlyos sérüléseket okozhat. Az ingázó zuhanás 
veszélye csökkenthető, ha a lehető legtöbbet, közvetlenül a kikötési pont alatt végezzük a munkát. 

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Ellenőrizze a csatlakozókat is, hogy 
megfelelően működnek-e, illetve rozsdásak-e.  

Ne vasalja és ne érintse forró felületekhez.  

A heveder nem használható tovább, ha már zuhanást akadályozott meg. 

A hevedert minden zuhanás után (könnyű esetén is) egy munkavédelmi szakértővel / mérnökkel ellenőriztetni 
kell, aki megállapítja, hogy a heveder továbbra is biztonságos vagy esetleg ki kell cserélni.  

Egy eszköz ami megsérült vagy felülvizsgálata esedékes, "Ne használja" felirattal kell ellátni és ki kell vonni a 
forgalomból. Hibák, sérülések, túlzott kopás, hibás működés és az öregedés általában nem javítható. 

Az eszközt ezen korlátozásokon túl nem szabad használni, alkalmazása csak normál körülmények között 
engedélyezett. 

Az A és A/2 jelölés a rögzítőpontot jelöli. Ezáltal a felhasználó könnyen felismerheti a kapcsolódási pontot. 

Az A jelölés és szaggatott vonal matatja a termék helyes használatát és csökkenti az esetleges 
félreértéseket. 

A termék teljesítményét gyengíthetik a következők: túlzott hőhatás, erős szél, vegyszerek, elektromos 
vezetőképesség, vágás, horzsolás, UV sugárzás káros hatásai és egyéb időjárási viszonyok. 

Ha nem használják, az eszközt jól szellőző területen, szélsőséges hőmérsékletektől, savaktól és lúgoktól 
védve kell tárolni. Ha a 
termék nedves, hagyja, hogy a tárolás megkezdése előtt teljesen kiszáradjon 

EMLÉKEZTETŐ 

A felhasználó felelőssége, hogy elolvassa és megértse az itt felsorolt instrukciókat és hogy rendelkezzen a 
megfelelő vonatkozó oktatással. 

6. A használó biztonsága szempontjából fontos, hogy ez a dokumentum az adott ország hivatalos nyelvén 
készüljön. Biztosított legyen az információ a karbantartásról, időszakos felülvizsgálatról az adott ország 
nyelvén. 

Az eszköznek a használó személyes tulajdonának kell lennie. A felhasználónak hozzáértőnek kell lennie és 
speciális kiképzéssel kell rendelkeznie vagy megfelelően képzett munkatárs közvetlen 
felügyelete alatt kell állnia. 

A kiképzést időszakosan meg kell ismételni, különösen olyan esetekben, amikor a rendszer módosításra 
kerül. 

A kiképzés közben nem lehet kitéve az oktatott személy zuhanási veszélynek. 

Ha lehetséges, személyesen végezzük el az oktatást külön, egyénenként 

Ezen használati útmutatót is időszakosan újra javasoljuk áttekinteni. 

FELHASZNÁLÁS, KORLÁTOZÁSOK 

FELHASZNÁLÁS 



Minden heveder amelyet lezuhanás ellen alkalmaznak teljes testet megtartó eszközök combhurokkal, 
vállpánttal, és mellszíjjal ellátva. A hevedereket úgy tervezték, hogy zuhanás esetén a nehézségi erő egyenlő 
arányban oszlik el. 

A CE-vel jelölt zuhanásgátlókat EN358, EN 361 és EN1497 szabvány szerint és egy zuhanásgátló rendszer 
részeként gyártották. 

Az FP10-es termék tesztelésen ment át és megfelel az EN361:2002-es szabványnak. Az FP15-ös terméket 
derékövre szerelték, tesztelésen ment keresztül és megfelel az EN358:1999 és az EN361:2002 
szabványoknak. Az FP18-as terméket derékövre szerelték, tesztelésen ment keresztül és megfelel az 
EN358:1999, EN361:2002 & EN1497:2007 szabványoknak. 

Deréköv 

A deréköv hossza = 1,250 mm ± 5 mm 

A háttámla hossza = 690 mm ± 5 mm 

A heveder anyaga: poliészter és/vagy nylon 

1. Hátsó hurok csatlakozás 

2. D gyűrű (pozícionáláshoz) 

3. Fekete nylon heveder 

4. Kiegészítő párna 

5. Útmutató 

6. Hátsó csat 

FP10 

1. D gyűrű (hát rögzítési pont) 

2. Műanyag párna 

3. Nylon öv 

4. Hátsó csat 

5. Hátsó hurok csatlakozás 

6. Útmutató 

7. "A"-val jelölt címke 

8. Címke jelölésekkel 

9. D gyűrű (mellkas rögzítési pontok) 

10. "A/2"-vel jelölt címke 

FP15 

1. D gyűrű (hát rögzítési pont) 

2. Műanyag párna 

3. Polyester öv 

4. Hátsó csat 

5. Hátsó hurok csatlakozás 

6. Útmutató 

7. "A"-val jelölt címke 

8. Címke jelölésekkel 

FP18 

9. Kiegészítő párna 

10. Deréköv 

11. Oldalsó D gyűrű (derék rögzítési pontok) 

12.Törzs beállítók 

13. O gyűrű 

14. Ülő öv 

15. Heveder hurkok 

16. "A/2"-vel jelölt címke 

CÉL 

A teljes testheveder csak kompatibilis védőeszközökkel használható úgymint zuhanásgátló, energia elnyelő 
és ezek olyan rögzítési ponthoz csatlakoznak, mely képes ellenállni a zuhanás által keletkezett erőhatásnak. 



A zuhanásgátló rendszert a teljes testhevederzeten (EN351-1, EN353-2, EN355, EN360) kizárólag a mellső 
vagy a hátsó bekötési pontokhoz lehet csatlakoztatni. A zuhanásgátló rendszert a teljes testhevederzet A 
vagy A/2 (ha két ponton csatlakozik) betűvel jelzett bekötési pontjához lehet csatlakoztatni  

Az alsó rögzítési pontokat csak helyzetbeállító rendszerhez szabad csatlakozatni, zuhanásgátló rendszerhez 
soha.  

FP18RER termék esetében a mellkas heveder, az EN1497-nek megfeleéően mentésre is használható, stabil 
munkakörülmények között. 

Az oldalsó rögzítési pontokat kizárólag csak helyzetbeállító rendszerhez szabad csatlakoztatni (EN358). 

A heveder maximum terhelhetősége 100 kg. 

KORLÁTOZÁSOK 

Használat előtt ügyeljen arra, hogy a használó lába alatt legyen egy 
minimális távolság a talajtól, hogy lezuhanás esetén ne csapódjon neki a talajnak. A munkaterület alatti 
szabad tér minimálisan 6,75 méternek kell lenni. 

Kerülje a bizonytalannak tűnő rögzítési pontokat. Használja az erre a célra előállított vagy legalább 12 kN 
ellenállásnak (EN795) megfelelő rögzítési pontokat. 

Az FP15 és FP18 modellek munkahelyzet beállító rendszerként is használható (EN358). Az alsó rögzítési 
pontokat csak helyzetbeállító rendszerhez szabad csatlakozatni, zuhanásgátló rendszerhez soha.  

A rögzítési ponthoz vagy a szerkezethez való kapcsolódás csak csatlakozóval (EN362), energiaelnyelővel 
(EN355), kötéllel (EN354) vagy a zuhanásgátló rendszer más elemeivel lehetséges. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Ezen útmutató a vonatkozó ország nyelvére lefordítva kell rendelkezésre álljon a kereskedő által. A biztonság 
érdekében legyen a legszigorúbban szöveghű a fordítás. A PORTWEST nem vállal felelősséget a nem 
megfelelő használat esetén. 

Leírás 

A heveder egy egyéni védőeszköz, melyet a felhasználó méreteihez kell beállítani. A szíjakat úgy kell 
beállítani, hogy a hátsó rész megfelelően üljön és a hátlap pontosan a lapockák között legyen. 

Hogyan kell felvenni a teljes testhevederzetet: 

A teljes testhevederzetet mindig a használó testalkatához kell beállítani. Ha nem így van, akkor állítsa be a 
hevedereket és csatokat a helyes pozícióba. Kövesse a beállítási útmutatót lépésről-lépésre. 

Hogy megbizonyosodjon a helyes beállításról, mely segít elkerülni a függő traumát és egy megfelelő 
kényelmet nyújt, az első használat előtt kérjük próbálja ki a függeszkedést biztonságos körülmények között. 

A heveder felvétele után minden övet és csatlakozót ellenőrizni kell, hogy a megfelelő pozícióban vannak. Ha 
a hevederek lazák, azonnal utána kell húzni, ezzel megakadályozva egy esetleges lezuhanást. 

Tágítsa ki a váll öveket, fogja a hevederzetet a D gyűrűnél. 

A vállpántokat egymás után vegye fel, vigyázzon, hogy ne forduljanak ki. 

A mellkas övet zárja szorosra, de ne túl szorosra. 

Kösse be a jobb és bal combövet és húzza feszesre. 

A hátsó rögzítési pontok beállítása: 

A beállítást közvetlenül az első használat előtt kell elvégezni. Kérje egy másik személy segítségét. A 
rögzítőhevedereknek feszesen a két csat között kell lenniük. 

Győződjön meg arról, hogy a fennmaradó heveder rész rendezet legyen (ne legyen benne hurok, egyenes 
legyen), ne zavarja a munkafolyamatot. Állítsa a hátsó rögzítési pontot testalkatához. A lapockák 
magasságába pozícionálja. 

Ha a hátsó gyűrű túl alacsonyan van, akkor a felhasználó túlságosan előre fog dőlni. Ha magasabban van az 
optimális pozíciónál, leszórító érzés jelentkezik. 

A deréköv helyes felvétele: 

Fontos az FP15 és FP18RER termékek használat előtti felpróbálása, figyelembe véve, hogy milyen ruhával 
együtt fogja hordani a felhasználó. Javasoljuk, hogy használat előtt végezzen el egy felfüggesztést ellenőrző 
tesztet, biztonságos helyen. A teszt alatt vizsgálja meg, hogy a kábelköteg megfelelő méretű, biztonságosan 
illeszkedik és elfogadható kényelmet nyújt viselőjének. 

A derékövnek szorosan kell illeszkednie a felhasználó derekához. 

Az oldalsó rögzítési pontokat csak helyzetbeállító rendszerhez szabad csatlakozatni (EN358), zuhanásgátló 
rendszerhez soha. Lásd lenti diagram. 



A csatlakozó helyes rögzítése az oldalsó rögzítési pontokhoz. 

CSATLAKOZÁS EGY ZUHANÁSGÁTLÓ RENDSZERHEZ 

Egy hevederhez tartozhat egy csatlakozási pont (hátsó), két csatlakozási pont (hátsó és mellkasi - a két pont 
egy csatlakozóval kapcsolódik össze) vagy 3 csatlakozási pont (1 hátsó és 2 különálló mellkasi pont) 

A zuhanás gátló rendszer hevederhez való hozzáerősítéséhez, az erre a célra biztosított, a háton található D 
gyűrű vagy a mellkasi rögzítési pont szolgál (övbújtató vagy D gyűrű). A mellkasi rögzítési pontokat kötelező 
egyidejűleg együtt használni. 

Egy nagy A betű jelöli a rögzítési pontot. 

Egy félig vastag A/2 jelzés jelöli kapcsolódási alkatrészeket a zuhanásgátló rendszerhez. 

A hátsó D gyűrű (A-val jelölve): FP10, FP15, FP18RER 

A mellkasi D gyűrűk (A/2-vel jelölve): FP12 

A mellkasi pántok (mindkettő A/2-vel jelölve): FP18RER, az A/2 jelölés a pánt belső oldalán található. 

FIGYELMEZTETÉS: A szerelési útmutató be nem tartása halálhoz vezethet 

Emlékeztető: 

Ez az eszköz csak helyzetbeállításra és biztonsági célokra használható. Nem alkalmas zuhanásgátló célokra. 
Szükség esetén ki kell egészíteni a rendszert biztonsági hálókkal ill. az EN363 szabványban leírtaknak 
megfelelően. 

Használat előtt végezzen ellenőrzést, hogy a deréköv és a hozzákapcsolódó kötelek nem kopottak vagy 
sérültek. 

Az öv a hevederhez szerelhető. Kövesse az ide vonatkozó utasításokat. 

A deréköv csak helyzetbeállításra és biztonsági célokra lehet használni, zuhanás ellen nem. 

Csatlakoztassa a rögzítőkötél végét az egyik D gyűrűbe (az állítható rész csatlakoztatható a bal vagy a jobb 
gyűrűbe) 

Húzza át a rögzítőkötelet a szerkezet mögött, kösse össze a másik véget a D gyűrűvel. 

A felemelkedés előtt ellenőrizze a helyzetbeállító rendszert. 

Ellenőrizze, hogy a környezet megfelelő a pozícionáláshoz. 

A kötelet állítsa be úgy, hogy a mindkét kezével szabadon tudjon dolgozni. 

Győződjön meg róla, hogy a helyzetbeállító kötél feszes. 

Ha munkapozíció hosszú ideig nem változik, egy kiegészítő párnát kell használni. 

Használat közben rendszeresen ellenőrizze a beállításokat és a csatlakozásokat. 

A felelős személynek biztosítani kell, hogy a rögzítési pontok biztosak és könnyen elérhetőek, ezáltal a 
felhasználó munkakörülményei biztonságosak. 

Minden rögzítési pontot rendszeresen ellenőrizni kell, hogy elég erősek és ellenállnak min. 12kN terhelésnek. 

A bekötési pontnak derékmagasságban vagy felette kell lennie. A kötélnek feszesnek kell lennie és max. 0,6 
méterre kell korlátozni a szabad mozgását.  

HASZNÁLAT ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁG 

A hevedernek szorosan kell illeszkednie a felhasználó testéhez, de nem annyira szorosra, hogy a 
mozgásában akadályozza. 

Ha zuhanásgátlóval kombinálva kell hordania, csatlakoztassa karabinerrel (EN362). 

Biztonság szempontjából minden használat előtt ellenőrizze, hogy zuhanás esetén nincs olyan akadály ami 
gátolná az esést. Egy hevederhez tartozhat egy csatlakozási pont (hátsó), két csatlakozási pont (hátsó és 
mellkasi - a két pont egy csatlakozóval kapcsolódik össze) vagy 3 csatlakozási pont (1 hátsó és 2 különálló 
mellkasi pont). 

A csatlakozás csak és kizárólag az A-val jelölt, hátsó bekötési ponttal történhet. 

FP10-es termék - Kapcsolódási pont a hátsó bekötési pont ill. a két mellkasi bekötési pont. A bekötési 
pontokat A betű jelöli ill. ha két részből áll, akkor A/2. Ezeket csak együtt lehet használni. 

FP15 és FP18 termékek - az oldalsó D gyűrűket csak helyzetbeállításra lehet használni (EN358), 
zuhanásgátló rendszerhez való csatlakozáshoz soha. 

3. Egy biztonsági öv a hevederhez szerelhető. Kövesse az ide vonatkozó utasításokat. A kikötési pontnak 
mindig a felhasználó felett kell lennie és 12kN terhelhetőséggel kell rendelkeznie. Ügyeljen az ingázó 
zuhanás eshetőségére is. A szabad tér kiszámításához használja a következő jegyzetet: Zuhanásgátló. 

4. Ajánlatos, hogy minden felhasználó nak külön hevederzete legyen. Mindig csak egy ember használja 
egyidőben. A használónak képzetnek és jó egészségi állapotban kell lennie. 



5. Figyelmeztetés! A felhasználó egészségi állapota hatással lehet a biztonságra. Ha kétségei vannak, 
forduljon orvoshoz. 

6. Használat előtt és közben tegyen meg minden óvintézkedést, hogy egy esetleges zuhanás esetén a 
mentés sikeres legyen. 

7. Minden használat előtt ellenőrizze a heveder állapotát. Szemrevételezéssel ellenőrizze az öveket 
(szakadás, égés, eldeformálódás), a varrásokat (látható sérülés), a fém alkatrészeket (rozsda, 
eldeformálódás) és a csatlakozók működését. 

8. A hevedert ne használja újra, ha már balesetet akadályozott meg vagy ha kétségei vannak az eszköz 
eldeformálódásával kapcsolatban. 

9. Tilos az eszköz bármely alkatrészét pótolni vagy kicserélni. 

ELLENŐRZÉS 

Az eszköz átlagos élettartama 3 év - ez növekedhet és csökkenhet a használat gyakoriságától és az éves 
ellenőrzések eredményétől. 

Az eszközt legalább évente egyszer időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni (kétség a megfelelő állapottal 
kapcsolatban vagy sérülés esetén azonnal). Ezt elvégezheti a disztribútor vagy az általa megbízott személy 
ill. vállalat. Ez garantálja a felhasználó biztonságát. 

ALKALMAZÁS 

A heveder csak egy része a zuhanásgátló rendszernek. Csak a heveder használható zuhanás elleni övként. 
Tilos bármilyen saját gyártású öv használata. Minden ellenőrzést fel kell tüntetni a dokumentumban. 

SZERVIZELÉS ÉS TÁROLÁS 

Az alkatrészt illetve a rendszert csomagolva szállítsa a 
sérülések, nedvesség illetve az ultraviola sugárzás 
elkerülése érdekében. Kerülje a maró, túlhevített illetve 
hűtött (fagypont alatti) levegőt. Tistítsa vízzel és szapannal, szabad levegőn szárítsa. A testhevederzet 
teljesítményét a következő 
körülmények módosíthatják: pl. kiemelkedően magas 
hőmérséklet, éles sarkok, kémiai reagensek, 
elektromos vezetés, vágás, kopás, UV lebomlás, és 
egyéb légköri körülmények. 

TISZTÍTÁS 

Ne tegye ki az eszközt hosszabb ideig korrozív környezet hatásainak. Szerves anyagok és a sós víz rozsdát 
okozhat. Amennyiben korrozív környezetben dolgozik sűrűbb ellenőrzésre, tisztításra és szárításra van 
szükség. 

Az eszköz hungarocellel van csomagolva, amely megakadályozza szállítás közbeni sérüléseket. 

A termék enyhe tisztítószeroldattal/ mosószeres oldattal tisztítható vagy  enyhén steril fertőtlenítőszerrel 
fertőtleníthető. 

Tárolja a terméket tiszta, száraz helyen, kerülje maró gázokkal és vegyi anyagokkal történő érintkezését. 

A teljes testheveder pontos élettartamát meghatározni rendkívül nehéz, mert olyan tényezőktől függ, mint az 
alkalmazási környezet (pl. tengeri környezet, vegyszerrel vagy homokkal történő érintkezés stb.) és a 
használat gyakorisága. Megfelelő kezelés és  tisztítás illetve szabályos használat  mellett éveken át 
működőképes. 

Ha az eszközt használat során vagy tisztítás következtében nedvesség éri,  hagyja természetes úton 
megszáradni és ne tegye ki közvetlen hőhatásnak. 

A terméken változtatást vagy javítást eszközölni csak a PORTWEST beleegyezésével lehet. 

A rendszeres felülvizsgálat során ellenőrizni kell az eszközön található jelölések olvashatóságát. 

Az eszköz megvásárlása után a rendszeres felülvizsgálat elengedhetetlen az eszköz karbantartásához. 

Az egyéni védőeszköz felülvizsgálata évente ajánlott. A rendszeres felülvizsgálatot képesített személy 
végezze, szigorúan a gyártó rendszeres felülvizsgálati eljárásával megegyezően. 

TÁROLÁS 

A hevedert jól szellőző, nyirkosságtól mentes, páramentes helyen tárolja. 

A hevedert a hátsó D gyűrűvel felakasztva vagy egy dobozban tárolja. 

A hevedert szállítás közben, illetve ha nincs használatban, mindig eredeti csomagolásában tárolja. 



A eszközt vagy annak egyes tartozékait mindig csomagolással ellátva szállítsa, hogy sérülésektől, 
nedvességtől és UV-fénytől megóvja. Kerülje a maró hatású, a túlfűtött vagy fagyos közeget 
(olvadáspont/fagyáspont). 

RENDSZERES VIZSGÁLAT 

A nyilvántartott, részletes vizsgálatot csak a munkáltató által kijelölt, képesített személy végezheti. Ezen felül 
közbenső nyilvántartott vizsgálat elvégzése szükséges olyan esetekben, ahol nehéz/veszélyes/éles 
(munka)körülmények között kerül sor az alkalmazásra, és ez befolyásolja az eszköz biztonsági funkcióját. Ezt 
fel kell tüntetni a kockázatelemzésben. 

A teljes testhevederhez nem szükségeltetik további külön tartozék vagy eszköz. Mindezek ellenére a 
rendszeres vizsgálatot kizárólag  képesített személy végezheti.  

Az eszközzel együtt használt tartozékok rendszeres 
felülvizsgálatának is meg kell felelnie az európai 
szabványoknak. Az EN 361 értelmében 
ezeket a hivatalos felülvizsgálatokat is legalább évente 
egyszer el kell végezni. Ugyanakkor a rendszeres 
felülvizsgálat gyakoriságánál figyelembe kell venni 
olyan tényezőket is mint a vonatkozó jogszabályok, az 
eszköz típusa és kötnyezeti tényezők. 

2. Az rendszeres felülvizsgálat elengedhetetlen a biztonságos használathoz. Ez garantálja a problémamentes 
használatot. A vizsgálatokat írásban kell 
dokumentálni az eszközhöz csatolt tájékoztatóban található, vagy egy ahhoz hasonló felülvizsgálati 
adatlapon. 

3. Vizsgálja meg a teljes rendszert és annak összetevőit a gyártó előírásai szerint. 

4. Mindig ellenőrizze, hogy a terméken megtalálható-e a gyártási szám és a gyártás időpontja és hogy ezek 
megfelelnek-e a használati útmutatóban szereplő adatokkal. Amennyiben eltéréseket tapasztal, ne használja 
a terméket. 

5. A termék lehetséges élettartama 3 év a gyártástól számítva. 

6. A valós élettartam addig tart, ameddig a termék el nem éri a lenti kritériumok egyikét. 

• Sérülés, nem megfelelő működés, elöregedés. 

• Az alkatrészek sérültek, rozsdásak, extrém hőhatásnak vagy vegyi behatásoknak lettek kitéve. 

• Ellenőrizze, hogy nem történ-e bárminemű vegyi behatás. 

• Nem ismeri a teljes használati előzményeket. 

• Ha legalább 3 éves 

• Ha kétsége merülne fel a hatékonysággal kapcsolatban 

7. Amennyiben az időszakos felülvizsgálat során bármely részek sérültek, vagy nem működnek megfelelően, 
ne használja a terméket. A termék nem javítható. 

8. A termék élettartama lényegében a 
használati körülményektől függ. Ezek a használat gyakorisága, a környezet, a felhasználó általi kezelés, a 
karbantartás és a tárolás.  

9. Rendszeresen időszakos ellenőrzést kell végezni, mivel a felhasználó biztonsága az eszköz 
teljesítményétől és ellenálló 
képességétől függ. Az időszakos felülvizsgálatot ajánlatos legalább évente egyszer elvégezni. 

10. Az eszköz nyilvántarthatósága érdekében javasolt 
minden egyes eszközt egy adott használó számára 
kijelölni, aki így ismerheti annak korábbi használatát. 

11. A vizsgálatokat írásban kell 
dokumentálni az eszközhöz csatolt tájékoztatóban található, vagy egy ahhoz hasonló felülvizsgálati 
adatlapon. Az adatlapnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: Típus Vásárlás dátuma 
Azonosító jelölés Első használat dátuma 
Azonosítószám Használó neve 
Gyártási év Megjegyzések: 
Az időszakos vizsgálat dátuma és részletei Az ellenőrzést végző személy neve és aláírása 
A következő időszakos vizsgálat dátuma Egyéb vonatkozó információk. 

Abban az esetben, ha meghibásodások észlelhetők, az eszközt azonnal ki kell cserélni. 



A fenti időszakos ellenőrzést pontosan kell elvégezni. 

TISZTÍTÁS & FERTŐTLENÍTÉS 

A túlzott mértékű kosz, festék stb. réteg képződése akadályozza a termék megfelelő működését és számos 
esetben gyengíti a hatékonyságot. A teljes testhevederzet nem igényel különös karbantartást. Mindazonáltal 
bevett gyakorlat a következő tisztítási mód: 

• Törölje le száraz és tiszta ronggyal és akassza fel egy jól szellőző helyiségben, hagyja természetes úton 
megszáradni, tartsa távol nyílt lángtól vagy hőforrástól. Ugyanezen eljárást alkalmazza a használat során 
nedvessé vált egyes tartozékok esetén. 

• A fém részeket törölje le egy ronggyal és impregnálja korroziógátló olajjal.  Soha ne használjon fehérítőt 
vagy mosószert/tisztítószert.  

• Ne használjon fehérítőt, oldószert, benzint, színezőanyagot/festéket, savas vagy lúgos oldatot (nátrium 
hidroxid??) mivel ezek befolyásolhatják a termék teljesítményét.  

• Amennyiben szükséges, tiszta fertőtlenítőszer enyhe oldatát használja fertőtlenítésre, mint pl. 70%-75%-os 
etilalkohol. Hagyja 10 percig rajta, így 100%-ban megöli/megsemmisíti az élő organizmusokat………… 

A fenti, tisztításra vonatkozó előírásokat szigorúan be kell tartani. 

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK 

Ez a termék megfelel az EN361 “Egyéni 
zuhanásgátló védőeszköz – Bekötő hevederek” 
kívánalmainak. Más célra nem használható Amennyiben 
bizonytalan bármely elem használatát illetően, kérjen 
tanácsot egy megfelelően képzett és kompetens 
személytől vagy keresse a PORTWEST gyártót. 

JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA 

Teljes testhevederzetek 

A. CE0194- CE jel a bejelentett szervezet számával 

B. - gyártó logója 

C. Teljes testhevederzet - termék név 

D. Modellszám  

E. Gyártási idő és gyártási szám - YYYY00001 - a gyártási évet és a nyomonkövethetőséget jelenti  

F. Európai szabvány száma: EN361:2002-Európai szabvány 

G. Európai szabvány száma: EN361:2002 & EN358:1999 - Európai szabvány 

H. Európai szabvány száma: EN361:2002, EN358:1999 & EN1497:2007- Európai szabvány 

I. Maximális mentési terhelés = 100kg - A hevederzet maximális terhelhetősége 100kg. 

J. Figyelmeztetések 

A bejelentett szervezet, mely részt vesz a gyártás ellenőrzésében: 

GYÁRTÓI INFORMÁCIÓ -  

SZERVIZ és FELÜLVIZSGÁLATI ADATLAP 

Töltse ki a következő felülvizsgálati adatlapot. 

FELÜLVIZSGÁLATI ADATLAP 

TERMÉK: 

Modell, azonosító 

Kereskedelmi név: 

Azonosítószám: 

Gyártó: 

Cím: 

Telefon, fax, email, weboldal: 

Gyártási év / lejárat éve 

Vásárlás időpontja: 

Első használat dátuma: 

Megjegyzések: 

Használó neve: 

Egyéb vonatkozó információk: 

Egyéb alkatrészek, melyek a rendszer részét képezik: 

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT 



Dátuma 

Vizsgálat oka (időszakos felülvizsgálat) 

Feltárt sérülések, javítások, egyéb vonatkozó információk 

Az ellenőrzést végző személy neve és aláírása 

A következő időszakos vizsgálat dátuma 

Az időszakos felülvizsgálatot ajánlatos legalább évente egyszer elvégezni. Az időszakos ellenőrzést egy 
hozzáértő személynek kell végeznie 
a gyártó által előírt módszer szigorú betartásával. 

 


