PSS® biztonsági öv
Személyi zuhanásgátló
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Az Ön biztonsága érdekében

1.1

Általános biztonsági rendelkezések

●
●

A termék használata előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót.
Szigorúan tartsa be a használati útmutatót. A felhasználónak teljesen
meg kell értenie és szigorúan be kell tartania az utasításokat.
A terméket csak a jelen dokumentum Rendeltetés című szakaszában
leírt célokra használja.
A terméket csak képzett és hozzáértő felhasználók használhatják.
A termékkel kapcsolatos minden helyi és nemzeti szabályt és előírást
tartson be.
A terméket csak képzett és hozzáértő személyzet vizsgálhatja át,
javíthatja és szervizelheti.
A Dräger azt javasolja, hogy kössön Dräger szervizszerződést minden
karbantartási tevékenységre, és hogy az összes javítást a Dräger
végezze.
A jelen dokumentum Karbantartás című szakaszában leírtak szerint a
terméket csak megfelelően képzett szervizszemélyzet vizsgálhatja át
és szervizelheti.
Csak eredeti Dräger pótalkatrészeket és tartozékokat használjon,
különben előfordulhat, hogy a termék nem fog megfelelően működni.
Ne használjon hibás vagy hiányos terméket, és ne módosítsa a terméket.
Az alkatrészek bármilyen hibája vagy hiányossága esetén értesítse a
Drägert.
Ne dobja ki a használati útmutatót. Őrizze meg, és gondoskodjon arról,
hogy a termék felhasználója megfelelően alkalmazza azt.
A Dräger azt javasolja, hogy a használati útmutatót a termék mellett
tartsa, használatra készen. Ha ez a termék elhelyezése miatt nem
lehetséges, tartsa az útmutatót a rendszeres átvizsgálásra és javításra
szolgáló asztalon (lásd 8. fejezet).
Ha ezt a terméket továbbértékesítik az eredeti célországon kívül, a
viszonteladó köteles annak az országnak a nyelvén rendelkezésre
bocsátani a használatra, karbantartásra és időszakos átvizsgálásra
vonatkozó útmutatót, amelyben a terméket értékesítik.
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1.2

A figyelmeztető ikonok jelentése

A jelen dokumentumban használt figyelmeztető ikonok olyan szövegrészt
jelölnek és emelnek ki, amelyre a felhasználónak nagyobb figyelmet kell
fordítania. Az egyes ikonok jelentése az alábbi:

!
!
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A terméken és a címkéken található szimbólumok a következőket jelzik:
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Emelje fel ezen a helyen a patent kinyitásához
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Előkészítés a használatra
Folytasson le egy kockázatfelmérést a feladatra vonatkozóan, és
ügyeljen a következőkre:
○ Ha előfordulhat, hogy a rögzítőkötél terhelt állapotban egy élen
keresztül fut, tegyen megfelelő óvintézkedést a rögzítőkötél
sérülésének megelőzésére.
○ Legyen kidolgozott mentési terv, és álljon rendelkezésre megfelelő
felszerelés annak biztosítására, hogy az esetleg szükségessé váló
mentéseket biztonságosan végre lehessen hajtani.
Végezze el a PSS® biztonsági öv használat előtti ellenőrzését és
győződjön meg róla, hogy megfelelően működik, és használata
biztonságos (lásd 4.2.1. fejezet).
A PSS® biztonsági öv felvétele és beállítása során a légzőkészülék
használati útmutatójában leírtak szerint járjon el.
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3.2

Használat közben

3.2.1

Általános információk
VIGYÁZAT
Leesésből eredő sérülések veszélye áll fenn, ha a terméket nem
megfelelően használják. A PSS® biztonsági öv nem használható
zuhanástompítás céljára.
► Ha szükséges, munkahelyzet-beállítás vagy kikötés céljából
egészítse ki kollektív vagy személyi védőrendszerekkel a
magasból való lezuhanás ellen.

!

MEGJEGYZÉS
Kiegészítő információkat jelöl a termék használatára vonatkozóan.
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2.1

Termék áttekintése
PSS®

D

A termék sérülése a viselőt a leesés kockázatának teheti ki.
A durva, dörzsölő hatású anyagok, éles kiszögellések, nagyon
forró felületek, agresszív folyadékok és vegyszerek, valamint a
túlterhelés következtében a termék károsodhat.
► A rögzítési pontnál és annak közelében kerülje azokat a
felületeket és anyagokat, amelyek sérülést okozhatnak.

A Dräger
biztonsági öv a Dräger
AirBoss sorozatú, illetve
PSS® 7000 vagy 5000 légzőkészülékekhez csatlakoztatva az övet
használó személy leesésének a megelőzésére szolgál.

PSS®

Lásd A. ábra
●
●
●

●
●
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A termék egy párnázott derékövre (6) van felszerelve, amely két rugós
csattal csatlakoztatható a légzőkészülékhez.
Két táskában (2) vannak elhelyezve a rögzítőkötelek (3), amelyek az
övön elhelyezett fém D-gyűrűkre (5) csatlakoznak.
A rögzítőkötelek mindkét végén varrott hurok található csatlakoztatás
céljára, és mindkét rögzítőkötél körülbelül 0,5 m hosszú, amikor az öv
D-gyűrűjére csatlakoztatják. A rögzítőkötelek megfelelnek az
EN 354:2010 szabványnak.
A piros húzópánt (1) a rögzítőkötelek végén a rögzítőkötél gyors és
egyszerű bevetésére szolgál.
A karabiner (4) az egyik rögzítőkötélhez csatlakozik. Rugós nyelve
lehetővé teszi, hogy a viselő közvetlenül vagy közvetetten egy
rögzítési ponthoz csatlakozzon (a közvetett csatlakozás csak
munkabiztonsági berendezésként történő használat esetén
engedélyezett). A karabinerről további információt a jelen termékhez
mellékelt karabiner használati útmutatóban talál.
A két kis D-gyűrű (7) segítségével szerszámokat lehet az övre ráakasztani.

●
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●

●
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A munkahelyzet-beállítás révén a viselő biztonságosan helyben marad
a munkavégzés helyén oly módon, hogy lezuhanás nem lehetséges.
A munkabiztonsági berendezés megakadályozza, hogy a viselő olyan
helyre kerüljön, ahol lezuhanhat.
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2.5

A megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza azokat az európai szabványokat,
iránymutatásokat és irányelveket, amelyek alapján a készüléket
jóváhagyták (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot vagy a www.draeger.com/
product-certificates weboldalt).

Termékjelölés
MEGJEGYZÉS
A címkék és jelölések nélkülözhetetlen biztonsági információkat
nyújtanak a termékről. Ne távolítson el egy címkét vagy jelölést
sem a termékről.
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Jóváhagyások
●

A csípőövön és a rögzítőköteleken található címkék különböző
információkat nyújtanak, amint a B. ábra mutatja:
1
2
3
4
5
6
7
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A PSS® a Dräger bejegyzett védjegye

Használat munkahelyzet-beállításhoz

A rögzítőponthoz mellmagasságban vagy az fölött csatlakozzon.
Ne másszon a rögzítőpont fölé.
Próbálja feszesen tartani a rögzítőköteleket, és minimalizálni a
lazaság mértékét a használat során.

3.2.4

Használat korlátai
A PSS® biztonsági öv kialakítása alapján nem alkalmas a magasból
történő zuhanás energiájának elnyelésére – ne használja
zuhanástompító készülékként.
Ne használja a terméket semmilyen sport- vagy szabadidős
tevékenységre (alpin sportágak, mászás stb.).
Ne használja a terméket a viselő semmiféle emelőeszköz
segítségével történő felemelésére.

3.2.3

Csatlakoztassa mindkét rögzítőkötelet a karabinerhez, ha munkahelyzetbeállításhoz használja. Csatlakoztassa a karabinert közvetlenül a
rögzítőponthoz, vagy hurkolja körbe a rögzítőköteleket a rögzítőpont körül
(lásd C. ábra).

A PSS® biztonsági öv csak akkor használható egyedül, ha a magasban
végzett munka csak rövid időtartamú, vagy ha a lezuhanás ellen más védelmi
módok alkalmazása nem célszerű. Amikor csak lehetséges, a termék
használatán felül kollektív védőrendszereket (pl. biztonsági hálókat) vagy
személyi védőrendszereket (pl. az EN 363 szabvány szerinti zuhanástompító
rendszereket) is alkalmazzon a magasból történő lezuhanás ellen.

2.3

Rögzítőpont

Válasszon ki egy megfelelő tárgyat vagy szerkezeti elemet, amely
rögzítőpontként szolgálhat. Vegye figyelembe a szükséges minimális erőt,
továbbá a rögzítési pont megfelelőségét és elhelyezkedését. A rögzítőpont
terhelhetőségének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy kibírja a
potenciálisan alkalmazható erőt.

Rendeltetés

A PSS® biztonsági öv lezuhanás elleni személyi védelemre szolgál mint
munkahelyzet-beállító készülék vagy munkabiztonsági berendezés:
●

Amikor zuhanásgátlásra van szükség, húzza meg erősen a piros
húzópántokat, ezzel kihúzva a rögzítőköteleket a táskákból.
Amikor a karabinert a rögzítőkötelekhez vagy egy rögzítőponthoz
csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy annak nyelve teljesen bezáródjon.
Ha bármilyen további csatlakozó használatára kerül sor, annak meg
kell felelnie az EN 362:2009 szabványnak, és ugyanazon
terhelhetőséggel kell rendelkeznie, mint a mellékelt karabinernek (lásd
a jelölést a karabineren).
Rendszeresen ellenőrizze a PSS® biztonsági öv rögzítőkötelét és
karabinerét használat közben. Ügyeljen arra, hogy a rögzítőkötelek ne
gubancolódjanak és ne csomózódjanak össze.
Ne csatlakoztassa le a rögzítőkötelet és a karabinert használat
közben, kivéve ha ezt biztonságosan megteheti.
Ha zuhanásgátlásra már nincs szükség a légzőkészülék használata
során: csatlakoztassa le a rögzítőköteleket és dugja őket a csípőöv
vagy a párnázott deréköv alá, amíg lehető válik megfelelő
visszahelyezésük a táskába.

3.2.2

A pántokat, rögzítőköteleket és táskákat aramid szálak felhasználásával
gyártják, a fém részek pedig rozsdamentes acélból készülnek.

2.2

Övcsat húzási ereje (kN)

MEGJEGYZÉS
Ha ikerpalackokkal szerelik fel, a légzőkészülék túllépheti az
EN 137:2006 szabványban megadott tömegkorlátozást

3.1

8

18 kN

VIGYÁZAT
Csak képzett és hozzáértő személyzet készítheti elő és
használhatja a PSS® biztonsági öv terméket.
► Ügyeljen arra, hogy a tartozékok, kiegészítő felszerelések és a
védőruházat más elemei ne akadjanak össze a készülékkel, és ne
teremtsenek biztonsági kockázatot.
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Övcsat húzási ereje (kN)

Használat

!
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9 kN

Sárga időszakos átvizsgálási címke található az öv alsó oldalán (lásd
8. fejezet).

3

4

FIGYELEM
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek
el, személyi sérülést vagy a termék, illetve a környezet
károsodását eredményezheti. Ezenkívül a nem biztonságos
gyakorlatra is felhívhatja a figyelmet.

Leírás

Figyelem! Olvassa el és tartsa be a használati útmutatót
Kar mozgatásának iránya az övcsat kinyitásához

VIGYÁZAT
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek
el, halálos vagy súlyos sérülést eredményezhet.

2

Használati útmutató

i

Gyártó
CE jelölés és alkalmazandó jóváhagyási szabványok
Sorozatszám
Zuhanásgátló textil részek anyaga: aramid
Termék neve
Gyártás dátuma (HH/ÉÉÉÉ)
Figyelem! Olvassa el és tartsa be a használati útmutatót
Köteg ellenőrzőszáma

Használat munkabiztonsági berendezésként

Csatlakozzon egy rögzítőponthoz oly módon, hogy megakadályozza a
viselőt abban, hogy olyan helyre léphessen, ahol lezuhanhat (lásd D. ábra).
●

3.3
●
●
●
●
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Munkabiztonsági berendezésként történő használat esetén a
hosszúságot csak az EN 354:2010 szabványnak megfelelő
rögzítőkötelekkel lehet növelni.

Használat után
Távolítsa el a PSS® biztonsági övet a légzőkészülék használati
útmutatójában leírt módon. Az övcsat kicsatolását az E. ábra mutatja.
Tisztítsa meg a terméket (lásd 4.1. fejezet).
Helyezze vissza a rögzítőköteleket és a karabinert a táskákba, és
zárjon be minden patentot (F. ábra).
Jelentse a készülék minden sérülését, illetve a potenciálisan károsító
hatású anyagoknak vagy hőforrásoknak való kitettséget a Drägernek
vagy más hozzáértő szervizszemélyzetnek1.

Olyan személy, aki képzettsége vagy tapasztalata révén rendelkezik a megfelelő
tudással a PSS® biztonsági öv megvizsgálásához és besorolásához a jelen
használati útmutatóban található információk alapján.
3365967 (A3-D-P) 1. oldal 2

PSS® biztonsági öv
Személyi zuhanásgátló
4

Karbantartás

4.1

Tisztítás

G

H

Ha szükséges, tisztítsa meg a PSS® biztonsági öv terméket a jelen
szakaszban leírt eljárások alkalmazásával. Ha további tisztítás szükséges,
vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel vagy más hozzáértő szervizszemélyzettel.

!

4.1.1
●

Termékélettartam

A megfelelő tisztító- és fertőtlenítőszerek adatai és specifikációi a
9100081. számú dokumentumban és a www.draeger.com/IFU
weboldalon olvashatók.

●
●
●
●
●

●
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Használat előtti ellenőrzés

Kevesebb mint 1 év
1 – 2 év
2 – 3 év
3 – 4 év
5 – 10 év

6.2

Általános információk a selejtezéshez

6.2.1

Okok a selejtezésre

●
●
●
●
●
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4.3

Felhasználói javítások

A felhasználó részére engedélyezett javítások közé kizárólag a táskák, a
rögzítőkötelek és a karabiner kicserélése tartozik. A eltávolítási eljárásokat
a G. ábra és a H. ábra mutatja, a cserealkatrészek rendelési kódjait pedig
a 7. fejezet tartalmazza.

5

Szállítás és tárolás

●
●

●

A készüléket -15 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
Ügyeljen arra, hogy a környezet száraz, portól és piszoktól mentes
legyen, és ne tegye ki a készüléket dörzsölődésből eredő kopásnak
vagy sérülésnek, illetve vegyszerek, olaj, oldószerek vagy más
agresszív anyagok hatásának.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben.

8

Túllépte termékélettartamának lejáratát.
Olyan kopás vagy sérülés fedezhető fel rajta, amely miatt további
használata nem biztonságos.
A termék nyilvántartásai és előtörténete hiányzik vagy nem teljes (lásd
8. fejezet).
A termékcímke hiányzik vagy olvashatatlan.
A vonatkozó jóváhagyási szabványok változásai azt eredményezik,
hogy a termék már nem felel meg azoknak.

Lépjen kapcsolatba a Drägerrel vagy más hozzáértő szervizszemélyzettel
további információért vagy tanácsért, illetve ha bármely olyan kérdés merül
fel, amely a termék biztonságosságát érintheti.
6.2.2

Selejtezési eljárás

Szükség esetén a nemzeti vagy helyi hulladékártalmatlanítási előírások
szerint selejtezze le a terméket. Selejtezés esetén elengedhetetlen, hogy
megakadályozza a termék ismételt használatát:
●

FIGYELEM
A termék sérülésének kockázata. A termék aramid tartalmú
anyagát károsíthatja az UV fénynek (napfénynek) való tartós
kitettség.
► A PSS® biztonsági öv szállítása és tárolása annak eredeti
csomagolásában vagy UV-nek ellenálló táskában történjen.

!

Vizsgálatok és ellenőrzések

Ha a terméken a jelen szakaszban leírt bármely sérülés vagy hiba
fedezhető fel, lehetséges, hogy további használata nem biztonságos – ne
használja a terméket. A terméket a szokásos ártalmatlanítási eljárások
alkalmazásával ártalmatlanítsa (lásd 6.2. fejezet), illetve kérjen tanácsot a
Drägertől vagy más hozzáértő szervizszemélyzettől, ha szükséges.

Napi használat
Rendszeres használat egész évben
Rendszeres szezonális használat
Alkalmankénti használt (havonta egyszer)
Ritkább használat

Selejtezze le a PSS® biztonsági övet, ha:

Alapos tisztítás

VIGYÁZAT
Nagyon fontos, hogy a PSS® biztonsági övet a használatból
azonnal kivonják, ha bármilyen kétség merül fel a biztonságos
használhatóságával kapcsolatban.
► Ha a terméket a használatból bármely ok miatt kivonják, ne
vegye újra használatba egészen addig, amíg egy hozzáértő
személy írásban megerősíti, hogy ez biztonságosan megtehető.

A maximális használat előtti tárolási időtartam a termék
élettartamának csökkentése nélkül 2 év a gyártás napjától számítva.
A maximális működési élettartam 10 év az első használat napjától
számítva, helyes és nem gyakori használat mellett, kopás vagy
sérülés látható jele nélkül.

A gyakori használat és az extrém körülmények közötti használat csökkenti
a termék működési élettartamát. A következő becslések kizárólag
iránymutatásul szolgálnak, figyelemmel a lehetséges működési feltételek
széles körére:

Normál tisztítás

1. Távolítsa el a szövetből készült részeket a hordozórendszerről, és
tisztítsa meg az alábbi módszerek egyikével:
○ Tisztítsa meg kézzel a javasolt tisztító- és fertőtlenítőszereket
tartalmazó fürdőben.
○ Mossa ki géppel (30 °C hőmérsékleten) enyhe szappanos alapú
mosószerrel.
2. Öblítse le alaposan tiszta vízzel az alkatrészeket, hogy eltávolítsa az
összes tisztítószert.
3. Egy száraz kendő segítségével vagy levegőn szárítson meg minden
alkatrészt.
4. Szerelje vissza a légzőkészülék részeit (G. ábra, H. ábra és I. ábra
fordított sorrendben), ügyelve a következőkre:
○ A piros húzópántok a rögzítőkötelek külső végén találhatók.
○ Az övcsat „apa” része a viselő jobb oldalára van felszerelve.

4.2.1

6.1

●

A szövetből készült részek (táskák, rögzítőkötelek és övpántok) alapos
tisztítás céljából eltávolíthatók, ha szükséges. Az eltávolítási eljárást a
G. ábra, H. ábra és I. ábra mutatja. Figyelje meg a G. ábra esetében, hogy
a felemelhető patentokat ellentétes irányban vannak felszerelve a táska
véletlen levételének megakadályozása érdekében.

!

Megsemmisítés

FIGYELEM
Az alábbiakban felsorolt tisztítószereket nem a Dräger gyártja, és
ezeket kizárólag a jelen Dräger termék tisztítására való
alkalmasság szempontjából vizsgálták be. Olvassa el és tartsa be
az adott tisztítószerek gyártója által megadott valamennyi
biztonsági óvintézkedést.
► A mosó- és öblítőoldatok hőmérséklete ne haladja meg a 30 °C
értéket. Hagyja a terméket a levegőn természetes módon
megszáradni; ne tegye ki közvetlen hőnek, és ne szárítsa napfényben.

1. A gyártó utasításai szerint készítse el a tisztítóoldatot. A nagyobb
szennyeződések eltávolításához tisztítsa meg kézzel a terméket egy
tisztítószeres oldattal megnedvesített kendőt vagy puha kefét használva.
2. Öblítse le alaposan tiszta vízzel az alkatrészeket, hogy eltávolítsa az
összes tisztítószert.
3. Egy száraz kendő segítségével vagy levegőn szárítson meg minden
alkatrészt.

4.2

6

A termék élettartama függ a használat gyakoriságától és körülményeitől,
valamint a készülék tulajdonosa által alkalmazott tárolási és karbantartási
rendszertől. A jelen szakaszban található információ helyes használatot,
optimális tárolást és karbantartást feltételez.

Csak tiszta, szöszmentes kendőt használjon.

4.1.2

Használati útmutató

i

●

Tegye tönkre a terméket elegendő mértékben ahhoz, hogy ne legyen
alkalmas terhek megtartására. Például: vágja fel darabokra a pántokat
és a rögzítőköteleket.
Szerelje szét a terméket, és külön-külön dobja ki az alkatrészeit.

7

Rendelési lista

Leírás

Mennyiség

Rendelési kód

Rögzítőkötél táska, bal oldali

1

3364194

Rögzítőkötél táska, jobb oldali

1

3364195

Rögzítőkötél

2

3364196

Karabiner

1

3364197

Időszakos átvizsgálási és javítási táblázat

Végezze el a PSS® biztonsági öv szemrevételezését, és ellenőrizze annak
minden alkatrészét: szövetpántok, rögzítőkötelek, táskák, varrások, fém és
műanyag alkatrészek. Ellenőrizze, hogy a készülék tiszta és sérülésmentes,
és fordítson különös figyelmet a terhelést hordozó részekre. A terméket
biztonságos használatra alkalmatlanná tevő sérülések például a következők:

A lenti táblázat példaként szolgál a termékátvizsgálási és -javítási információk nyilvántartására. A termék tulajdonosa felelős annak biztosításáért, hogy
a táblázatban látható minden információ megfelelően legyen rögzítve, és hogy a táblázatot megőrizzék a termék előtörténetének nyilvántartásaként.

●

●

●

●

Mechanikus sérülések: vágások, szakadások, kirojtolódás és
dörzsölődés.
Hő/súrlódás okozta sérülések: égés, olvadás és elszíneződés.
(Az erős napfénynek vagy hőnek való kitettség feltételezhető, ha a
sárga aramid varrás barnás színűre változik, vagy ha a piros
húzópántok sárgásbarna színűre változnak.)
Vegyszerek és más agresszív anyagok okozta sérülések és korrózió,
beleértve az erős beszennyeződést, amely tisztítással nem távolítható
el (zsír, olajok, bitumen stb.).

●
●

A táblázatnak bármely időpontban hozzáférhetőnek kell lennie a felhasználók számára ellenőrzés céljából.
Ha bármelyik terméket visszajuttatják a Drägerhez, a táblázat másolatát is vissza kell küldeni a termékkel együtt. A Dräger kérheti a táblázat
másolatát a termékkel kapcsolatos bármilyen kommunikáció során is.
A leltári szám és a megjegyzés mezők lehetővé teszik, hogy a tulajdonos a saját egyedi termékszámát és megjegyzéseit írja be, ha szükséges.
Nincsenek kötelezően kitöltendő mezők.

Az öv alsó felén lévő sárga címke használható az időszakos átvizsgálások részleteinek rögzítésére, ha a készülék tulajdonosa szükségesnek tartja.
Az átvizsgálások nyilvántartása a címkén történhet lyukasztógéppel vagy lemoshatatlan filctollal is. A lenti táblázatot a címke használata esetén is vezetni
kell a jelen szakaszban részletezettek szerint.
Készülék nyilvántartása
biztonsági öv

Sorozatszám

Hajtsa végre a terméken a következő további ellenőrzéseket is:

Termék

●
●

Tulajdonos (cég neve)

Felhasználó neve

Vásárlás dátuma

Vásárlás helye

Első használat dátuma

Leltári szám

●
●

Ellenőrizze, hogy a termék címkéi épek és teljesen olvashatók.
Ellenőrizze az övcsat, a karabiner és a párnázott deréköv rugós
csatjainak működését. Ellenőrizze, hogy a záródás biztonságos és stabil.
biztonsági
öv
elfogadható
Ellenőrizze,
hogy
a
PSS®
termékélettartama még nem járt le (lásd 6.1. fejezet).
Ellenőrizze, hogy a termék hozzáértő személy által végzett átvizsgálását
megfelelően nyilvántartásba vették és az naprakész (lásd 4.2.2. fejezet).

4.2.2
●

●

●

1

PSS®

Megjegyzések

Időszakos átvizsgálás

Az időszakos átvizsgálás a készülék alapos átvizsgálása, melyet
hozzáértő személy1 végez. Az átvizsgálásnak magában kell foglalnia
a termék teljes ellenőrzését a használat előtti ellenőrzésnél leírtak
szerint (lásd 4.2.1. fejezet).
Az átvizsgálást legalább 12 havonta el kell végezni.
○ A termék használatának intenzitásától és környezetétől függően az
átvizsgálás gyakoriságát növelni kell a termék biztonságosságának
biztosítása érdekében. A termék tulajdonosának felelőssége annak
biztosítása, hogy a gyakoriság megfelelő a termék használatára
tekintettel. Lépjen kapcsolatba a Drägerrel vagy más hozzáértő
szervizszemélyzettel, és kérjen további információt vagy tanácsot,
ha szükséges.
Rögzítsen minden átvizsgálást az időszakos átvizsgálási és javítási
táblázatban (lásd 8. fejezet).

Időszakos átvizsgálás és javítás
Dátum

Átvizsgálás vagy
javítás

Átvizsgálás eredményei, javítás részletei és
megjegyzések

Illetékes személy neve és aláírása

Következő időszakos
átvizsgálás legkésőbbi dátuma

Olyan személy, aki képzettsége vagy tapasztalata révén rendelkezik a megfelelő
tudással a PSS® biztonsági öv megvizsgálásához és besorolásához a jelen
használati útmutatóban található információk alapján.
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