Ζώνη ασφαλείας PSS®
Μέσα ατομικής προστασίας από πτώσεις
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Για την ασφάλειά σας

1.1

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

●
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Πριν τη χρήση του προϊόντος διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Ο χρήστης θα πρέπει να
κατανοεί πλήρως και να τηρεί πιστά τις οδηγίες.
Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με το σκοπό
χρήσης του.
Μόνο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να
χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν.
Τηρείτε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το
προϊόν αυτό.
Μόνο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να
ελέγχει, να επισκευάζει και να συντηρεί το προϊόν.
Η Dräger συνιστά τη σύναψη συμβολαίου συντήρησης με την ίδια την
Dräger, ώστε όλες οι εργασίες συντήρησης να εκτελούνται από αυτήν.
Αυτό το προϊόν πρέπει να επιθεωρείται και να επισκευάζεται από
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις, όπως αναφέρεται στην
ενότητα "Συντήρηση" αυτού του εγγράφου.
Για εργασίες συντήρησης χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά
ανταλλακτικά και αξεσουάρ της Dräger. Διαφορετικά θα μπορούσε να
επηρεαστεί η σωστή λειτουργία του προϊόντος.
Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά ή ημιτελή προϊόντα. Μην
προβαίνετε σε μετατροπές στο προϊόν.
Ενημερώνετε την Dräger σε περίπτωση σφαλμάτων ή βλαβών του
προϊόντος ή εξαρτημάτων του.
Μην πετάτε τις οδηγίες χρήσης. Φροντίστε ώστε να φυλάσσονται και
να χρησιμοποιούνται σωστά από το χρήστη.
Η αποθήκευση του προϊόντος συνιστάται να γίνεται σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν. Αν αυτό δεν είναι δυνατό
λόγω της θέσης του προϊόντος, φυλάξτε τις οδηγίες μαζί με τον πίνακα
περιοδικού ελέγχου και επισκευής (βλ. Ενότητα 8).
Σε περίπτωση που το προϊόν αυτό μεταπωληθεί εκτός της χώρας
προορισμού, ο μεταπωλητής πρέπει να παρέχει οδηγίες χρήσης,
συντήρησης και περιοδικού ελέγχου στη γλώσσα της χώρας στην
οποία πωλείται το προϊόν.
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1.2

Σημασία των προειδοποιητικών συμβόλων
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Ανασηκώστε το σημείο, για να ανοίξετε το κουμπί πίεσης
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2

Περιγραφή

2.1

Επισκόπηση προϊόντος
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Οι ιμάντες, οι αναδέτες και οι θήκες κατασκευάζονται από ίνες αραμίντ, ενώ
τα μεταλλικά μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα.

2.2

Σκοπός χρήσης
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2.4

Εγκρίσεις

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι οδηγίες όπου
βασίζεται η έγκριση αυτού του προϊόντος, αναφέρονται στη δήλωση
συμμόρφωσης (βλ. δήλωση συμμόρφωσης ή www.draeger.com/productcertificates).

Το PSS® αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Dräger

3.2.1

Γενικές πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης αυτού του προϊόντος υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού. Μην χρησιμοποιείτε τη Ζώνη ασφαλείας
PSS® για ανάσχεση πτώσης.
► Αν είναι απαραίτητο, ενισχύστε τις διατάξεις ζώνης περιορισμού
ή συγκράτησης στη θέση εργασίας με συστήματα συλλογικής ή
ατομικής προστασίας για πτώσεις από ύψος.

Δ

Τυχόν ζημιά στο προϊόν μπορεί να εκθέσει το χρήστη σε κίνδυνο
πτώσης. Τραχιά και λειαντικά υλικά, αιχμηρές προεξοχές, πολύ
θερμές επιφάνειες, διαβρωτικά υγρά, χημικά και υπερφόρτωση
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
► Αποφύγετε πιθανώς επιβλαβείς επιφάνειες και υλικά γύρω από
το σημείο αγκίστρωσης.
●
●
●
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Όταν απαιτείται αποτροπή πτώσης, τραβήξτε γερά τους κόκκινους
ιμάντες έλξης, για να αφαιρέσετε τους αναδέτες από τις θήκες.
Όταν συνδέετε το καραμπίνερ στους αναδέτες ή σε ένα σημείο
αγκίστρωσης, βεβαιωθείτε ότι ο συνδετήρας κλείνει πλήρως.
Αν χρησιμοποιείται οποιοσδήποτε πρόσθετος σύνδεσμος, θα πρέπει
να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 362:2009 και να έχει την ίδια
ικανότητα αντοχής φορτίου με το παρεχόμενο καραμπίνερ
(βλ. σήμανση του καραμπίνερ).
Ελέγχετε τακτικά τον αναδέτη και το καραμπίνερ της Ζώνη ασφαλείας
PSS® κατά τη διάρκεια της χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι οι αναδέτες δεν
έχουν μπερδευτεί ή σχηματίσει κόμπους.
Μην αποσυνδέετε ένα αναδέτη ή καραμπίνερ κατά τη διάρκεια της
χρήσης, εκτός αν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε με ασφάλεια.
Αν δεν απαιτείται πλέον αποτροπή πτώσης στη διάρκεια της χρήσης
της αναπνευστικής συσκευής: αποσυνδέστε τους αναδέτες και
τραβήξτε τους πίσω από τη ζώνη μέσης ή το μαξιλαράκι μέχρις ότου
να είναι δυνατή η επανατοποθέτησή τους μέσα στη θήκη.

3.2.2
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ΣΤ

Σημείο αγκίστρωσης

Επιλέξτε μια κατάλληλη διάταξη αγκίστρωσης ή δομικό στοιχείο που θα
χρησιμεύσει ως σημείο αγκίστρωσης. Εξετάστε την ελάχιστη απαιτούμενη
δύναμη, την καταλληλότητα και τη θέση του σημείου αγκίστρωσης. Η
ικανότητα αντοχής φορτίου του σημείου αγκίστρωσης πρέπει να είναι
επαρκής, ώστε να υποστηρίζει τη δύναμη που μπορεί ενδεχομένως να
εφαρμοστεί.
3.2.3

Χρήση ως διάταξης περιορισμού στη θέση εργασίας

Συνδέστε τους δύο αναδέτες στο καραμπίνερ, όταν χρησιμοποιείται ως
διάταξη περιορισμού στη θέση εργασίας. Συνδέστε το καραμπίνερ
απευθείας στο σημείο αγκίστρωσης ή περάστε τους αναδέτες γύρω από
το σημείο αγκίστρωσης (βλ. Εικ. Γ).
●
●
●
4619

2.5

Σημάνσεις στο προϊόν
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι ετικέτες και η σήμανση παρέχουν σημαντικές πληροφορίες
ασφαλείας σχετικά με το προϊόν. Μην αφαιρείτε οποιαδήποτε
ετικέτα ή σήμανση από το προϊόν.

ii

Περιορισμοί του σκοπού χρήσης
Η Ζώνη ασφαλείας PSS® είναι σχεδιασμένη για να αποτρέπει τις
πτώσεις από ύψος – να μην χρησιμοποιείται ως διάταξη ανάσχεσης
πτώσης.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιεσδήποτε αθλητικές ή
ψυχαγωγικές δραστηριότητες (αλπικά σπορ, αναρρίχηση κ.λπ.).
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για να ανυψώσετε το χρήστη με τη
χρήση οποιασδήποτε διάταξης ανύψωσης.

Κατά τη χρήση
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Η διάταξη περιορισμού στη θέση εργασίας συγκρατεί το χρήστη με
ασφάλεια στη θέση που βρίσκεται στο χώρο εργασίας, με τέτοιο τρόπο
ώστε να αποτρέπεται η πτώση.
Η διάταξη συγκράτησης στη θέση εργασίας εμποδίζει το χρήστη να
φτάσει σε θέση όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης.

Η Ζώνη ασφαλείας PSS® πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε ύψος είναι σύντομη ή αν όλα τα
άλλα μέσα προφύλαξης από πτώση είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν.
Όπου είναι δυνατόν, ενισχύστε τη χρήση αυτού του προϊόντος με
συλλογικά συστήματα (π.χ. δίχτυα ασφαλείας) ή ατομικά συστήματα (π.χ.
συστήματα ανάσχεσης πτώσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 363)
προστασίας από πτώσεις από ύψος.

3.2

!

Η Ζώνη ασφαλείας PSS® προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής
προστασίας από πτώσεις, λειτουργώντας ως διάταξη περιορισμού ή
συγκράτησης στη θέση εργασίας:
●

Προετοιμασία χρήσης
Εκτελέστε αξιολόγηση κινδύνου για την εργασία και βεβαιωθείτε ότι
ισχύουν τα εξής:
○ Αν ένας αναδέτης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πάνω από κάποιο
κοφτερό χείλος, θα πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες
προφυλάξεις για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στον αναδέτη.
○ Ένα σχέδιο διάσωσης και ο κατάλληλος εξοπλισμός είναι σε θέση
να διασφαλίσουν ότι κάθε αναγκαία επιχείρηση διάσωσης μπορεί
να επιτευχθεί με ασφάλεια.
Πραγματοποιήστε έλεγχο πριν από τη χρήση της Ζώνη ασφαλείας
PSS® για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και ότι είναι ασφαλής
για χρήση (βλ. Ενότητα 4.2.1).
Τοποθετήστε και ρυθμίστε τη Ζώνη ασφαλείας PSS® όπως
περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης της αναπνευστική συσκευής.

●

Βλ. Εικ. Α
Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μαξιλαράκι μέσης (6), το οποίο
διαθέτει δύο ελατηριωτά κλιπ για τη σύνδεση με αναπνευστική
συσκευή.
Δύο θήκες (2) φιλοξενούν τους αναδέτες (3) που συνδέονται με
μεταλλικά δαχτυλίδια σχήματος D (5) στη ζώνη.
Οι αναδέτες διαθέτουν ραμμένες θηλιές σύνδεσης σε κάθε άκρο και
κάθε αναδέτης έχει μήκος περίπου 0,5 m όταν είναι συνδεδεμένος με
το δαχτυλίδι σχήματος D της ζώνης. Οι αναδέτες συμμορφώνονται με
το πρότυπο EN 354:2010.
Ένας κόκκινος ιμάντας έλξης (1) στο εξωτερικό άκρο κάθε αναδέτη
προορίζεται για τη γρήγορη και εύκολη αποσύνδεση του αναδέτη.
Το καραμπίνερ (4) είναι συνδεδεμένο σε έναν από τους αναδέτες.
Διαθέτει έναν ελατηριωτό συνδετήρα που επιτρέπει στο χρήστη να
συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ένα άγκιστρο (η έμμεση σύνδεση
επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης ως διάταξης
συγκράτησης κατά την εργασία). Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το καραμπίνερ, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του
καραμπίνερ που παρέχονται με αυτό το προϊόν.
Τα δύο μικρά δαχτυλίδια σχήματος D (7) προορίζονται για τη στήριξη
εργαλείων στη ζώνη.

●

Γ

Η Dräger Ζώνη ασφαλείας PSS® στερεώνεται σε μια αναπνευστική
συσκευή της σειράς PSS® AirBoss ή της σειράς PSS® 7000 ή 5000 της
Dräger παρέχοντας ατομική προστασία από πτώση.

●

Ισχύς έλξης της πόρπης ζώνης σε kN

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Όταν είναι εξοπλισμένη με δύο φιάλες, η αναπνευστική συσκευή
ενδέχεται να υπερβαίνει το όριο βάρους που καθορίζεται στο
πρότυπο EN 137:2006

3.1

8

18 kN

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μόνο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να
προετοιμάζει και να χρησιμοποιεί τη Ζώνη ασφαλείας PSS®.
► Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ, ο βοηθητικός εξοπλισμός και η
λοιπή προστατευτική ένδυση δεν παρεμβάλλονται στον εξοπλισμό
και δεν συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια.
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Ισχύς έλξης της πόρπης ζώνης σε kN

Χρήση

!

Β

9 kN

Υπάρχει μια κίτρινη ετικέτα περιοδικού ελέγχου στο κάτω μέρος της
ζώνης (βλ. Ενότητα 8).

3

4
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Παραπέμπει σε κατάσταση ενδεχόμενου κινδύνου. Αν δεν
αποφευχθεί, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τραυματισμοί ή ζημιές
στο προϊόν ή το περιβάλλον. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως
προειδοποίηση για μη ασφαλή χρήση.
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη χρήση του προϊόντος.

Προσοχή! Διαβάστε και συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης
Κατεύθυνση μοχλού για άνοιγμα της πόρπης της ζώνης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Παραπέμπει σε κατάσταση ενδεχόμενου κινδύνου. Αν δεν
αποφευχθεί, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι θάνατος ή σοβαροί
τραυματισμοί.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τα σύμβολα στο προϊόν και οι ετικέτες υποδεικνύουν τα εξής:

3

Τα προειδοποιητικά σύμβολα χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο ώστε
να επισημάνουν και να τονίσουν κείμενο, το οποίο χρήζει αυξημένης
προσοχής εκ μέρους του χρήστη. Παρακάτω ακολουθεί ο ορισμός της
σημασίας του κάθε συμβόλου:

!

Οδηγίες χρήσης

i

●

3.2.4

Χρήση ως διάταξη συγκράτησης στη θέση εργασίας

Συνδεθείτε σε ένα σημείο αγκίστρωσης με τέτοιο τρόπο που να μην
επιτρέπει στο χρήστη να φτάσει σε ένα μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος
πτώσης (βλ. Εικ. Δ).
●

3.3

Οι ετικέτες στη ζώνη μέσης και τους αναδέτες παρέχουν πληροφορίες
όπως φαίνεται στην Εικ. Β:

●
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3
4
5
6
7
8

●
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Κατασκευαστής
Σήμανση CE και ισχύοντα πρότυπα έγκρισης
Σειριακός αριθμός
Υλικό υφασμάτινων εξαρτημάτων αποτροπής πτώσης: αραμίντ
Όνομα προϊόντος
Ημερομηνία παραγωγής (ΜΜ/ΕΕΕΕ)
Προσοχή! Διαβάστε και συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης
Αριθμός ελέγχου παρτίδας

Συνδεθείτε σε ένα σημείο αγκίστρωσης, το οποίο πρέπει να βρίσκεται
στο ίδιο ύψος με τη μέση ή σε μεγαλύτερο.
Μην σκαρφαλώνετε πάνω από το σημείο αγκίστρωσης.
Προσπαθήστε να διατηρείτε τους αναδέτες τεντωμένους και να
ελαχιστοποιείτε τη χαλάρωσή τους κατά τη διάρκεια της χρήσης.

●

1

Όταν το σύστημα χρησιμοποιείται ως διάταξη συγκράτησης στη θέση
εργασίας, το μήκος μπορεί να αυξηθεί μόνο με αναδέτες (σύμφωνα με
το πρότυπο EN 354:2010).

Μετά τη χρήση
Αφαιρέστε τη Ζώνη ασφαλείας PSS® όπως περιγράφεται στις οδηγίες
χρήσης της αναπνευστική συσκευής. Η αποσύνδεση της πόρπης της
ζώνης φαίνεται στην Εικ. E.
Καθαρίστε το προϊόν (βλ. Ενότητα 4.1).
Επανατοποθετήστε τους αναδέτες και το καραμπίνερ στις θήκες και
κλείστε όλα τα κουμπιά πίεσης (Εικ. ΣΤ).
Αναφέρετε τυχόν ζημιά στον εξοπλισμό και οποιαδήποτε έκθεση σε
δυνητικά επιβλαβείς ουσίες ή πηγές θερμότητας στην Dräger ή άλλο
κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό1.
Ένα άτομο με αρκετές γνώσεις λόγω εκπαίδευσης ή εμπειρίας είναι σε θέση να
εξετάσει και να κατατάξει τη Ζώνη ασφαλείας PSS® χρησιμοποιώντας τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
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Ζώνη ασφαλείας PSS®
Μέσα ατομικής προστασίας από πτώσεις
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Συντήρηση

4.1

Καθαρισμός
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Ζ

Η

Όταν απαιτείται, καθαρίστε τη Ζώνη ασφαλείας PSS® εφαρμόζοντας τις
διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα. Αν απαιτείται
περαιτέρω καθαρισμός, απευθυνθείτε στην Dräger ή σε άλλο
εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

!

4.1.1
●

Διάρκεια ζωής του προϊόντος

Για πληροφορίες σχετικές με κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού και
απολύμανσης και τις προδιαγραφές τους ανατρέξτε στο έγγραφο
9100081 στην ιστοσελίδα www.draeger.com/IFU.

●
●
●
●
●

●

1. Αφαιρέστε τα υφασμάτινα μέρη από το σύστημα μεταφοράς και
καθαρίστε τα ακολουθώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
○ Καθαρίστε με το χέρι σε μπανιέρα που περιέχει καθαριστικούς ή
απολυμαντικούς παράγοντες.
○ Πλύνετε στο πλυντήριο (στους 30°C) χρησιμοποιώντας
απορρυπαντικό με ήπιο σαπούνι.
2. Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα με καθαρό νερό, για να αφαιρέσετε
όλους τους καθαριστικούς παράγοντες.
3. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα με στεγνό πανί ή σε αέρα.
4. Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα στην αναπνευστική συσκευή (με
την αντίστροφη σειρά από τις Εικ. Ζ, Εικ. Η και Εικ. Θ) προσέχοντας
τα εξής:
○ Οι κόκκινοι ιμάντες έλξης πρέπει να βρίσκονται στο εξωτερικό
άκρο των αναδετών.
○ Το αρσενικό τμήμα της πόρπης της ζώνης πρέπει να βρίσκεται στη
δεξιά πλευρά του χρήστη.

Επιθεωρήσεις και δοκιμές
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Είναι σημαντικό η Ζώνη ασφαλείας PSS® να αποσύρεται αμέσως
από τη χρήση αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την
κατάστασή της για ασφαλή χρήση.
► Αν αποσυρθεί για οποιονδήποτε λόγο, μην τη χρησιμοποιήσετε
ξανά μέχρι να επιβεβαιωθεί εγγράφως από ένα εξουσιοδοτημένο
άτομο ότι είναι κατάλληλη για αυτό το σκοπό.

Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης πριν από τη χρήση χωρίς να
μειώνεται η διάρκεια ζωής είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία
παραγωγής.
Η μέγιστη διάρκεια ζωής είναι 10 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης
χρήσης με βάση την ορθή και σποραδική χρήση χωρίς ορατή φθορά ή
ζημιά.

Η συχνή χρήση και η χρήση σε ακραίες συνθήκες θα μειώσουν την
ωφέλιμη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Οι ακόλουθες εκτιμήσεις
παρέχονται μόνο ως οδηγός λόγω του μεγάλου εύρους πιθανών
συνθηκών λειτουργίας:
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Καθημερινή χρήση
Τακτική χρήση όλο το χρόνο
Τακτική χρήση εποχιακά
Περιστασιακή χρήση (μία φορά το μήνα)
Λιγότερο συχνή χρήση

Λιγότερο από 1 χρόνο
1 – 2 χρόνια
2 – 3 χρόνια
3 – 4 χρόνια
5 – 10 χρόνια

6.2

Γενικές πληροφορίες απόρριψης

6.2.1

Λόγοι απόρριψης

Η απόρριψη του προϊόντος Ζώνη ασφαλείας PSS® πρέπει να γίνεται όταν:
●
●
●

Σχολαστικός καθαρισμός

Τα υφασμάτινα μέρη (θήκες, αναδέτες και ιμάντες ζώνης) μπορούν να
αφαιρεθούν για να καθαριστούν καλύτερα, εάν απαιτείται. Οι διαδικασίες
αφαίρεσης φαίνονται στην Εικ. Ζ, στην Εικ. Η και στην Εικ. Θ. Σημειώστε ότι
στην Εικ. Ζ, τα κουμπιά πίεσης τοποθετούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις για
την πρόληψη ατυχημάτων κατά την αφαίρεση μιας θήκης.

!

6.1

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος εξαρτάται από τη συχνότητα και τις
συνθήκες χρήσης, καθώς και από τον τρόπο αποθήκευσης και
συντήρησης που εφαρμόζεται από τον κάτοχο του εξοπλισμού.
Οι πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα προϋποθέτουν σωστή χρήση και
βέλτιστη αποθήκευση και συντήρηση.

1. Προετοιμάστε το καθαριστικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Καθαρίστε το προϊόν με το χέρι χρησιμοποιώντας πανί
ή μαλακή βούρτσα με καθαριστικό διάλυμα, για να αφαιρέσετε την
υπερβολική βρωμιά.
2. Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα με καθαρό νερό, για να αφαιρέσετε
όλους τους καθαριστικούς παράγοντες.
3. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα με στεγνό πανί ή σε αέρα.

4.2

Απόρριψη

●

Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρά πανιά που δεν αφήνουν χνούδι.

4.1.2

6

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα καθαριστικά που αναφέρονται στην παρακάτω λίστα δεν
κατασκευάζονται από την Dräger και έχουν ελεγχθεί μόνο για
συμβατότητα όταν χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό των
υποκειμένων προϊόντων της Dräger. Πρέπει να διαβάζετε και να
ακολουθείτε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που επισημαίνονται
από τους κατασκευαστές αυτών των καθαριστικών.
► Μην υπερβαίνετε τους 30°C για τα διαλύματα πλύσης και
έκπλυσης. Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει φυσικά στον αέρα. Μην
το εκθέτετε σε θερμότητα και μην το στεγνώνετε στο φως του ήλιου.

Κανονικός καθαρισμός

Οδηγίες χρήσης
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4.3

Επισκευές από το χρήστη

Οι μόνες επισκευές που επιτρέπεται να εκτελούνται από το χρήστη είναι η
αντικατάσταση των θηκών, των αναδετών και του καραμπίνερ. Οι
διαδικασίες αφαίρεσης φαίνονται στις Εικ. Ζ και Εικ. Η, και οι κωδικοί
παραγγελίας για τα ανταλλακτικά αναφέρονται στην Ενότητα 7.

5

Μεταφορά και αποθήκευση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν. Το υλικό αραμίντ του
προϊόντος μπορεί να υποστεί ζημιά από παρατεταμένη έκθεση σε
υπεριώδη ακτινοβολία (φως του ήλιου).
► Η μεταφορά και η αποθήκευση της Ζώνη ασφαλείας PSS®
πρέπει να γίνεται μέσα στην αρχική της συσκευασία ή σε μια
σακούλα ανθεκτική στις ακτίνες UV.

!

●
●

●

Αποθηκεύστε τον εξοπλισμό σε θερμοκρασία μεταξύ -15°C και +25°C.
Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον είναι στεγνό, καθαρό από σκόνη και
βρομιά, και ότι δεν υποβάλλει τον εξοπλισμό σε φθορά ή ζημιά λόγω
τριβής ή λόγω χημικών, λαδιών, διαλυτών ή άλλων διαβρωτικών
ουσιών.
Μην αποθηκεύετε τον εξοπλισμό σε χώρο που εκτίθεται άμεσα στο
ηλιακό φως.

●
●

Έχει περάσει το τέλος της διάρκειας ζωής του.
Διαπιστώνεται ότι παρουσιάζει φθορές ή ζημιές που το καθιστούν μη
ασφαλές για περαιτέρω χρήση.
Τα αρχεία ή το ιστορικό του προϊόντος λείπουν ή είναι ελλιπή
(βλ. Ενότητα 8).
Μια ετικέτα του προϊόντος λείπει ή δεν είναι ευανάγνωστη.
Οι αλλαγές στα ισχύοντα πρότυπα έγκρισης σημαίνουν ότι το προϊόν
δεν συμμορφώνεται πλέον με αυτά.

Επικοινωνήστε με την Dräger ή άλλο κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό
σέρβις για περαιτέρω πληροφορίες ή συμβουλές, ή όταν υπάρχουν άλλα
προβλήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια του προϊόντος.
6.2.2

Διαδικασία απόρριψης

Όταν απαιτείται, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους εγχώριους ή
τοπικούς κανονισμούς περί διάθεσης αποβλήτων. Για την απόρριψη, είναι
απαραίτητο να αποτρέψετε την επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος:
●
●

Καταστρέψτε το προϊόν σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι δυνατή η
στήριξη φορτίου. Για παράδειγμα: Κόψτε τους ιμάντες και τους
αναδέτες.
Αποσυναρμολογήστε το προϊόν και απορρίψτε τα εξαρτήματα
ξεχωριστά.
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Κατάλογος παραγγελιών

Περιγραφή

Ποσότητα

Κωδικός παραγγελίας

Θήκη αναδέτη αριστερά

1

3364194

Θήκη αναδέτη δεξιά

1

3364195

Αναδέτης

2

3364196

Καραμπίνερ

1

3364197

Αν το προϊόν έχει τυχόν ζημιές ή βλάβες που περιγράφονται σε αυτήν την
ενότητα, μπορεί να μην είναι πλέον ασφαλές για χρήση – μην
χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τις
κανονικές διαδικασίες απόρριψης (βλ. Ενότητα 6.2) ή επικοινωνήστε με
την Dräger ή άλλο κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις για
περαιτέρω συμβουλές, εάν είναι απαραίτητο.
4.2.1

Έλεγχος πριν από τη χρήση

Διενεργήστε οπτική επιθεώρηση της Ζώνη ασφαλείας PSS®, ελέγχοντας
όλα τα εξαρτήματα: υφασμάτινους ιμάντες, αναδέτες, θήκες, ραφές και τα
μεταλλικά/πλαστικά εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι
καθαρός και χωρίς ζημιές, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα εξαρτήματα
που σηκώνουν βάρος. Στις ζημιές που μπορεί να καταστήσουν το προϊόν
μη ασφαλές για περαιτέρω χρήση περιλαμβάνονται οι εξής:
●
●

●

Μηχανικές ζημιές: κοψίματα, σχισίματα, φθορές και διάβρωση.
Ζημιές
λόγω
θερμότητας/τριβής:
κάψιμο,
λιώσιμο
και
αποχρωματισμός. (Μια σοβαρή ένδειξη έκθεσης σε υπερβολική
ηλιακή ακτινοβολία ή ζέστη είναι όταν το χρώμα της κίτρινης ραφής
από αραμίντ γίνει καφέ ή όταν οι κόκκινοι ιμάντες έλξης γίνουν κίτρινοικαφέ.)
Ζημιές και διάβρωση από χημικά και άλλες διαβρωτικές ουσίες, όπως
έντονη βρομιά που δεν μπορεί να αφαιρεθεί με τη διαδικασία
καθαρισμού (λίπη, λάδια, πίσσα κ.λπ.).

Εκτελέστε τους ακόλουθους πρόσθετους ελέγχους στο προϊόν:
●
●
●
●

Βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες του προϊόντος είναι ανέπαφες και
ευανάγνωστες.
Ελέγξτε τη λειτουργία και το χειρισμό της πόρπης της ζώνης, του
καραμπίνερ και των ελατηριωτών κλιπ του μαξιλαριού μέσης.
Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλιση είναι σταθερή και ασφαλής.
Βεβαιωθείτε ότι η Ζώνη ασφαλείας PSS® βρίσκεται εντός της
αποδεκτής μέγιστης διάρκειας ζωής του προϊόντος (βλ. Ενότητα 6.1).
Ελέγξτε αν ο περιοδικός έλεγχος από εξειδικευμένο άτομο έχει
καταγραφεί σωστά και είναι ενημερωμένος (βλ. Ενότητα 4.2.2).

4.2.2
●

●

●

1

Περιοδικός έλεγχος

Ο περιοδικός έλεγχος είναι η σε βάθος εξέταση του εξοπλισμού από
εξειδικευμένο άτομο.1 Η εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη
έλεγχο του προϊόντος, όπως περιγράφεται στον έλεγχο πριν από τη
χρήση (βλ. Ενότητα 4.2.1).
Η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε 12 μήνες.
○ Ανάλογα με την ένταση και το περιβάλλον χρήσης του προϊόντος,
η συχνότητα της εξέτασης θα πρέπει να αυξάνεται ώστε να
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του προϊόντος. Αποτελεί ευθύνη του
κατόχου του προϊόντος να διασφαλίζει ότι η συχνότητα είναι
κατάλληλη για τη χρήση του προϊόντος. Αν απαιτούνται
περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές, απευθυνθείτε στην
Dräger ή σε άλλο εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
Καταγράψτε όλους τους ελέγχους στον πίνακα περιοδικού ελέγχου και
επισκευών (βλ. Ενότητα 8).
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Πίνακας περιοδικού ελέγχου και επισκευών

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ένα παράδειγμα καταγραφής των στοιχείων ελέγχου και επισκευής του προϊόντος. Είναι ευθύνη του κατόχου του προϊόντος
να εξασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν καταχωρηθεί σωστά και ότι ο πίνακας διατηρείται ως αρχείο ιστορικού του
προϊόντος.
●
●
●

Ο πίνακας πρέπει να είναι διαθέσιμος για έλεγχο από το χρήστη ανά πάσα στιγμή.
Αν οποιοδήποτε προϊόν επιστραφεί στην Dräger, τότε θα πρέπει να επιστραφεί και ένα αντίγραφο του πίνακα μαζί με το προϊόν. Η Dräger μπορεί,
επίσης, να ζητήσει ένα αντίγραφο του πίνακα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επικοινωνίας σχετικά με το προϊόν.
Τα πεδία αριθμού αποθέματος και σημειώσεων επιτρέπουν στον κάτοχο να εισαγάγει τον δικό του μοναδικό αριθμό προϊόντος και σημειώσεις, αν
απαιτείται. Τα πεδία αυτά δεν είναι υποχρεωτικά.

Η κίτρινη ετικέτα στην κάτω πλευρά της ζώνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των στοιχείων περιοδικού ελέγχου, εάν απαιτείται από τον
κάτοχο του εξοπλισμού. Οι καταγραφές των ελέγχων μπορούν να σημειώνονται στην ετικέτα με τη χρήση διατρητικού εργαλείου ή ανεξίτηλου
μαρκαδόρου. Αν χρησιμοποιείται η ετικέτα, πρέπει επίσης να συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας, όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.
Αρχείο εξοπλισμού
Προϊόν

Ζώνη ασφαλείας PSS®

Σειριακός αριθμός

Κάτοχος (όνομα εταιρείας)

Όνομα χρήστη

Ημερομηνία αγοράς

Τόπος αγοράς

Ημερομηνία πρώτης χρήσης

Αριθμός αποθέματος

Σημειώσεις

Ένα άτομο με αρκετές γνώσεις λόγω εκπαίδευσης ή εμπειρίας είναι σε θέση να
εξετάσει και να κατατάξει τη Ζώνη ασφαλείας PSS® χρησιμοποιώντας τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
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Ζώνη ασφαλείας PSS®
Μέσα ατομικής προστασίας από πτώσεις
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Οδηγίες χρήσης

Περιοδικός έλεγχος και επισκευές
Ημερομηνία

Έλεγχος ή επισκευή

Αποτελέσματα ελέγχων, λεπτομέρειες επισκευών και Όνομα και υπογραφή του αρμόδιου ατόμου
σημειώσεις
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