
 GENERELLE INSTRUKSER FOR 
BRUK AV KOBLINGSSTYKKER–EN 
362:2004 / EN 12275:1998 
OBS: Les grundig før bruk.  
Koblingsstykkene uten markeringen 
“EN 362:2004” er i samsvar med 
tidligere utgave av EN 362 standard 
(1993). Disse instruksene inneholder 
all nødvendig informasjon for riktig og 
sikker bruk av koblingsstykkene i 
bruksområdene: redning, fjellklatring, 
klatring, huleforskning, “Via Ferrata” 
(klatresti), fjellskiløping, rafting, 
friklatring, arbeid i høyder…  
Koblingsstykkene som disse 
instruksene dekker er personlig 
verneutstyr, designet for integrering i 
personlig vernesystem for fallsikring, 
slik som seler og kabler. Helselen er 
det eneste akseptable holdeapparatet 
som kan brukes i et fallsikringssystem. 
Koblingsstykkene er en avgjørende 
overføringskomponent i den 
mekaniske motstanden mellom et riktig 
forankringspunkt og brukeren som 
skulle muligens falle. En funksjonsfeil 
på grunn av uriktig bruk av utstyret er 
farlig for brukerens fysiske helse. 
Koblingsstykkene må brukes på 
følgende måte: Lukket – med 
lukkesystemet låst – uten restriksjoner 
eller annet trykk på utsiden av 
koblingsstykket. Før koblingsstykkene 
brukes må brukeren være tilstrekkelig 
opplært i teknikkene og 
sikkerhetstiltakene som skal 
anvendes, personer som ikke er 
opplærte eller ikke er i stand til å 
vurdere faresituasjonene som 
apparatene skal brukes i, må ikke 
bruke disse apparatene. Brukeren må 
informeres om en nødplan som 
eksisterer på arbeidsstedet, slik at han 
kan håndtere mulige nødsituasjoner 
som kan oppstå. 
Dersom det er nødvendig, foreskrives 
det at det angis at produktet er levert 
individuelt til brukeren, eller at 
produktet kontrolleres av en kompetent 
person før og etter bruk. Dersom det 
er nødvendig, må det være en 
tilstrekkelig studert effekt og sikker 
redningsmetode som skal brukes, 
dersom en person skulle ha problemer 
under bruk av dette produktet. Se alltid 
til at den fysiske tilstanden til brukeren 
er slik at koblingsstykket kan brukes 
sikkert under ordinær bruk og i 
nødstilfeller. Det finnes mange 
situasjoner hvor apparatet kan brukes 
uriktig. Kun enkelte tilfeller av uriktig 
bruk er inkludert i disse instruksene, 
og disse er indikerte med et kryss over 
bildene.  
Kun tilfeller indikerte som “RIKTIG” 
er tillatte.  
Før bruk må du alltid se til at utstyret 
ditt består av produkter som er 
kompatible med hverandre og at de er 
i samsvar med de gjeldende 
reguleringene, standardene og 
direktivene. Se også til at systemet er 
riktig montert, og at hver komponents 

funksjon ikke forstyrrer funksjonen til 
noen av de andre komponentene. Når 
et koblingsstykke settes inn i et 
fallsikringssystem, må du ta hensyn til 
koblingsstykkets lengde for å justere 
de andre komponentene riktig og for å 
ikke reduserer effekten til systemet. 
Bruk av personlig verneutstyr mot fall 
rettferdiggjør ikke på noen måte at du 
utsetter deg for noen som helst fare, 
som til og med kan ha dødelig utfall. 
Brukeren er ansvarlig for farene som 
han utsetter seg for. Produsent og 
forhandler tar ikke noe ansvar for 
uriktig bruk, utilbørlig anvendelse eller 
for produkter som er endret eller 
reparerte av personer som ikke er 
spesifikt autorisert av produsenten. 
Produsenten tar kun ansvar for bruk 
som produktet er designet for, og han 
er ikke ansvarlig for tilfeller hvor det er 
utført dårlig vedlikehold eller tilfeller av 
uaktsomhet som kan forverre farlige 
tilstander som kan oppstå under bruk 
av koblingsstykket. Produsenten tar 
ikke noe ansvar for ulykker, skader 
eller dødstilfeller som oppstår på 
grunn av utilbørlig og uriktig bruk av 
produktet. Produsenten tar ikke noe 
ansvar for noen  tilfeller hvor 
instruksene ovenfor ikke følges. 
Produsenten tar ikke noe ansvar for 
tilfeller hvor et ferdig produkt settes på 
markedet uten instrukser og teknisk 
dokument. Det er avgjørende for 
brukerens sikkerhet at dersom 
produktet selges utenfor opprinnelig 
mottakerland, må den som selger 
skaffe disse generelle 
bruksinstruksene på språket til landet 
som produktet skal selges videre til. 
VIKTIG: Kontroller alltid tilstanden til 
koblingsstykket før bruk, det må ikke 
finnes noen tegn på slitasje, korrosjon, 
misforming eller defekter generelt. 
Dersom du er i tvil må du ikke bruke 
koblingsstykket, og det må skiftes ut 
umiddelbart.  Lukkesystemet må 
fungere perfekt, og for at dette 
garanteres må koblingsstykket være 
tilstrekkelig smurt. Disse apparatene 
er utviklet for bruk i vanlige 
værsituasjoner.  
Typer av koblingsstykker for 
fjellklatring (EN 12275:1998): 
1. TYPE B – GRUNNLEGGENDE 
MED RETT ÅPNING  Koblingsstykker 
i forskjellige varianter og størrelser for 
generell bruk.  Modeller med 
skrueåpning fullfører serien. 2. TYPE 
B – GRUNNLEGGENDE MED BØYD 
ÅPNING Åpningens form gjør det lett 
å føre inn tauet. 3. TYPE H – HMS 
MED SKRUEÅPNING LUKKING 
Denne typen koblingsstykke er 
uunnværlig for rappellering under 
redningsaksjoner. 4. TYPE H - HMS 
MED AUTOMATISK LUKKENDE 
SKRUEÅPNING Denne typen 
koblingsstykke garanterer maksimal 
sikkerhet.  Utviklet for progressiv 
rappellering. Den er et godt alternativ 
til koblingsstykke med skrueåpning for 



redningsaksjoner. Riktig bruk vises 
på bilde 1-4-5. Bilde 2 og 3 viser 
forbudt bruk. 5. TYPE K – SPESIELT 
FOR VIA FERRATA Denne modellen 
er utviklet med et automatisk 
skrueåpning lukkesystem som 
samtidig har en utmerket åpning. 
DEN MÅ ALLTID BRUKES MED 
FESTERINGEN (bilde 8). 6.TYPE D 
– RETNINGS-KOBLINGSSTYKKE 
Disse koblingsstykkene skal brukes 
med innsydd slynge som har en 
bruddkapasitet på mer enn 22kN, 
vidde maks. 21 mm og som er i 
samsvar med den europeiske 
standard EN 566. (bilde 9).  7. TYPE 
X – OVAL Koblingsstykke for bruk på 
faste tau og huleforskning, for 
trinsebrems og nedstigning. 
ADVARSEL: MÅ IKKE BRUKES TIL 
KLATRING. 8. TYPE Q – med 
skrueåpning – for varige eller 
permanent forbindelser. 
BRUKSINSTRUKSER 
Riktig bruk; tauet må alltid settes inn i 
koblingsstykket fra fjellets eksterne 
del, som vist på bilde 6, hvis ikke kan 
et fall FORÅRSAKE AT TAUET 
UTILSIKTET KOMMER UT. Denne 
faren øker dersom du bruker 
koblingsstykker med bøyde åpningen 
(bilde7). Under bruk må det 
kontrolleres at koblingsstykket ikke 
treffer hindringer og ikke berører 
fjellet på noen måte (bilde 10). En 
utilsiktet åpning av åpningen (på 
grunn av slag mot fjell, en skarp 
projeksjon av fjellet som presser mot 
åpningen, tauet går raskt gjennom 
koblingsstykket og fører til vibrasjoner 
som kan åpne åpningen,, vibrasjoner, 
osv.) reduserer motstandsevnen til 
koblingsstykket betydelig.  
URIKTIG BRUK REDUSERER 
MOTSTANDSEVNEN OG 
LEVETIDEN TIL 
KOBLINGSSTYKKET. 
Typer koblingsstykker for 
personlig beskyttelse (EN 
362:2004): 
Klasse A: Anker koblingsstykker: 
Komponent utviklet for direkte 
forbindelse med en spesifikk type 
anker; Klasse B: Grunnleggende 
koblingsstykker: Tiltenkt bruk som en 
komponent; Klasse M: 
Koblingsstykker for multibruk: 
Komponent som kan belastes i stor 
og liten akse; Klasse T: 
Koblingsstykker terminering: Element 
til et undersystem hvor lasten handler 
iht. en forhåndsbestemt retning; 
Klasse Q: Skrueåpning 
koblingsstykker: Skal kun brukes for 
varige eller permanente forbindelser. 
Klasseidentifiseringen er markert 
på apparatet. Se tabell C for å finne 
rang og maks. åpning av åpning 
(”a” i mm) til ditt koblingsstykke. 
ANKER – Bruk kun anker som er i 
samsvar med EN 795 med en 
minimum bruddstyrke på 10kN. 
Under bruk av koblingsstykke og 

annet personlig verneutstyr må 
brukeren alltid være under 
ankerpunktet. Plasseringen og høyden 
til ankerpunktet fra bakken må 
kalkuleres iht. mulige fall, ta hensyn til 
tauets lengde og apparatene som er 
forbundet med tauet, farlige hindringer 
og muligheten for ”svingninger”. 
Arbeidet må utføres slik at eventuelle 
fall og eventuell fallavstand reduseres. 
ADVARSEL: Koblingsstykker utstyrt 
med en manuell lukkeåpning 
(skrueåpning) må kun brukes når 
åpning og lukking ikke utføres hyppig.  
Når disse koblingsstykkene brukes må 
skruen være helt lukket; ved  bruk av 
koblingsstykker i klassen Q må man se 
til at skruens gjenger ikke er synlige. 
Unngå å belaste et koblingsstykke på 
kryss av åpningen. Se til at det leveres 
en teknisk identifikasjon og et 
kontrollkort i samsvar med standarden 
EN 365:2004 med produktet. Dette 
kortet må fylles ut og oppdateres av 
brukeren. Ikke bruk apparatet dersom 
kortet mangler. 
SLYNGER – Bruk kun typegodkjente 
slynger markerte med CE, som er i 
samsvar med europeisk standard EN 
566 med en minimum bruddstyrke på 
22 kN. Se til at slyngen er i en god 
tilstand før hver bruk, og se til at det 
ikke finnes noen tegn på slitasje, 
abrasjoner, løse tråder eller frynset 
material. Dersom slyngen påviser 
noen av de nevnte defektene må den 
skiftes ut umiddelbart. Slyngen må 
alltid skiftes ut etter alvorlige fall. 
Advarsel: Se til at slyngen settes inn i 
riktig posisjon. 
MATERIALER – Alt materiale og 
brukte behandlinger er antiallergiske, 
de fører ikke til hudirritasjoner eller 
sensitivitet. Koblingsstykkene er laget 
av stål, er sinkbelagte; lettmetall, polert 
eller eloksert: rustfritt stål, polert.  
MARKERING – Følgende informasjon 
er gravert på koblingsstykket:  CE 
markering; 0639/0333 (nummeret til 
produksjonsprosessens kontrollorgan); 
navnet til produsenten eller person 
som er ansvarlig for introduksjon av 
produktet på markedet; EN 362:2004 
(N° og standardens årstall: “Personlig 
verneutstyr mot fall fra høyder – 
KOBLINGSSTYKKER”) med et 
dokument som identifiserer 
koblingsstykkets klasse; En logo som 
sier at brukeren må lese instruksene til 
koblingsstykket grundig; 
Produksjonens lotnummer; 
produksjonsår; Maksimum belastning i 
kN (bilde 11), styrken indikerer lavest 
verdi som produsenten garanterer. 
Denne informasjonen kan være 
gravert på forskjellige steder, avhengig 
av koblingsstykkets størrelse. PÅSE at 
disse markeringene er leselige, også 
etter bruk. 
VEDLIKEHOLD - SE ALLTID TIL før, 
etter og under bruk at koblingsstykket 
virker som det skal.  
SKIFT ALLTID UT koblingsstykket 

etter et fall, også hvis det ikke finnes 
synlige defekter eller skader; 
opprinnelig motstandsevne til 
koblingsstykket kan være alvorlig 
redusert. Muligheten for videre bruk av 
apparatet må kun autoriseres av 
produsenten, med et skriftlig samtykke 
at denne har rett til å utføre 
hensiktsmessige undersøkelser og 
tester. Reparasjoner skal kun utføres i 
henhold til produsentens prosedyrer. 
SKIFT UT koblingsstykker som viser 
tegn på slitasje og korrosjon. SKIFT 
UT koblingsstykket dersom åpning 
og/eller lukking/låsing er vanskelig. 
Rengjør koblingsstykker med mykt 
vann og tørk av med et ikke-slipende 
tørkle.  
Ved bruk av CATCH-FREE system 
koblingsstykker (bilde 12), må en være 
spesielt oppmerksom på sporet til 
spaken: Det må være uten 
tilskitninger: jord, gjørme, grus osv. 
(listen er ikke fullstendig). Se til at 
spaken ikke hindres av snø eller is ved 
bruk på is eller i alpinområder. SMØR 
mobile komponenter med en 
silikonolje med lav viskositet, for 
generelle formål, som brukes til å 
smøre overflater av metall og ikke av 
metall (f.eks. LOCTITE 8021). Dersom 
koblingsstykket kommer i kontakt med 
saltvann må det vaskes øyeblikkelig 
og smøres. Alt nødvendig vedlikehold 
må utføres kun av kompetente, 
autoriserte personer og 
driftsinstruksene til produsenten må 
følges omhyggelig. 
DESINFEKSJON – Løs opp et 
desinfeksjonsmiddel som inneholder 
kvartære ammoniumsalter i varmt 
vann (maks 20° C). La verktøyet ligge 
i denne løsningen i en time. Skyll med 
drikkevann og tørk av med et rent 
tørkle. 
LAGRING OG TRANSPORT – Ta 
gjenstanden ut av emballasjen og 
oppbevar den på et kjølig, tørt og godt 
ventilert sted. Det må ikke finnes noen 
korrosive midler, løsningsmidler eller 
varme kilder (maks 100° C) på 
lagringsstedet.  
Koblingsstykket må ikke komme i 
kontakt med andre skarpe gjenstander 
som kan skade det. Utstyret må aldri 
lagres før det er riktig tørket og unngå 
lagring på steder med høy 
saltkonsentrasjon. Det finnes ingen 
spesielle forholdsregler for transport, 
bortsett fra det som ble nevnt ovenfor. 
Ikke la utstyret ligge bilen eller i 
lukkede områder hvor det utsettes for 
sol. 
LEVETID – Det er vanskelig å 
beregne levetiden til apparatet, for det 
kan påvirkes betydelig av mange 
negative faktorer, slik som hyppig eller 
uriktig bruk; betingelsene apparatet 
må arbeide i (fuktighet, kulde og is); 
slitasje; korrosjon; alvorlig belastning 
med eller uten relativ misforming; 
utsatt for varme kilder; uriktig lagring; 
apparatets alder; utsatt for kjemiske 



midler... (pluss andre ytterligere 
årsaker, ikke bare begrenset til de 
nevnte). Dersom du tar godt vare på 
apparatet ditt (vennligst følg 
”vedlikehold” avsnittet tilsvarende) vil 
dette ha en positiv påvirkning 
angående levetiden og det vil 
forlenge den betydelig. Som et 
eksempel kan man bruke følgende til 
å bestemme standard, potensiell 
levetid til apparater, verktøy og utstyr: 
- 10 år for produkter laget av 
plastikkmateriale og/eller med 
tøykomponenter og andre elementer. 
For metallprodukter er levetiden 
ubestemmelig. Uansett anbefales det 
at du skifter ut apparater, verktøy og 
utstyr minst hvert 10 år, det kan i 
mellomtiden være at nye teknikker 
og/eller regler og reguleringer gjelder, 
og at utstyret ditt muligens ikke lenger 
er kompatibelt med disse. For din 
egen sikkerhet anbefales det derfor 
på det sterkeste at du alltid 
kontrollerer apparatet og utstyret ditt 
før, under og etter bruk og at du 
leverer inn apparatet og utstyret ditt 
regelmessig for inspeksjon og 
kontroller av kompetente personer, 
minst hver 12 måned. Disse 
tidsintervallene kan endre seg pga. 
hyppig og intens bruk av apparat og 
utstyr. Ved hver minste tvil om 
tilstanden til apparatet må du se til at 
det skiftes ut. 
GARANTI – Dette produktet har tre 
års garanti for produksjonsskader 
eller defekter i materialene det er 
laget av. Garantien dekker ikke vanlig 
slitasje, endringer på apparatet, 
uriktig lagring, skader på grunn av 
uriktig bruk av apparatet, uaktsomhet, 
uriktig vedlikehold osv., og andre 
ytterligere årsaker ikke bare 
begrenset til det som ble nevnt 
ovenfor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


