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RAILSTOP RS S
Lipimo apsauginė įranga su valdomuoju 
stabdytuvu RAILSTOP RS S05

TRUMPAS APRAŠYMAS

TINKAMAS NAUDOJIMAS

Kritimo stabdytuvas RS S05 bei diržas pagal DIN 
EN 361 su centrine ąsele nuo kritimo ties pilvu, 
dar vadinama pilvo tvirtinamąja ąsele, ir  
apsaugine ąsele ties krūtine naudojamas tik 
asmenų apsaugai nulipant arba lipant ant 
kopėčių.

Norint naudoti būtina susipažinti, kaip elgtis su 
asmenine apsaugine kritimo įranga, ir su  
rizikomis, kylančiomis zonose, kuriose galima 
nukristi.

Kritimo stabdytuvą RS S05 galima naudoti tik 
kartu su patikrintais bėgelių kreiptuvais.
Šią asmeninę apsauginę įrangą galima naudoti 
tik vertikalioje padėtyje. Maksimalus leidžiamas 
kopėčių posvyrio kampas tarp 75° ir 103,5°.

• Maksimalus naudotojų skaičius:  1 asmuo  
vienam kritimo stabdytuvui

• Maksimalus naudotojo svoris, įskaitant 
aprangą irįrangą: 150,0 kg

• Minimalus naudotojo svoris,  įskaitant 
aprangą ir įrangą: 50,0 kg

• Eksploatavimo temperatūra +80 °C iki -30 °C

Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu 
naudojimu. Už dėl to kylančią žalą firma  
BORNACK neatsako. Visą riziką prisiima  
naudotojas.

TINKAMOS LIPIMO SISTEMOS DALYS RS S

• Kopėčių modeliai:
 - LMB Tr280,  LMB Tr273,3
 - LMB Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC

• Bėgelių modeliai:
 - LMB bėgelis, C profilis
 - LMB bėgelis, C profilis CC

• Bėgelių tvirtinimas 1,1 m atstumu arba kopėčių 
tvirtinimas 1,7 m atstumu.

• Atitinkamos bėgelių galų blokuotės apačioje ir 
viršuje, fiksuotos arba atlaisvinamos

• Sudurtinė bėgelių jungtis
• Išėmimo sklendė
• Kritimo stabdytuvas BORNACK RS S05
• Kopėčių poilsio pakyla (sulenkiama)
• Išlipimas ant stogo su sutvirtintu stovu

Detalesnę informaciją rasite pateiktų priedų 
informacijoje.

Įvairių kopėčių modelių montavimas aprašytas 
atskiroje montavimo instrukcijoje.

Galimi techniniai pakeitimai
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Informaciją apie kopėčių žymėjimą rasite 16–17 
psl.

KRITIMO STABDYTUVO KOMPLEKTACIJA

• Ergonomiškas aliuminio korpusas
• Atskiri skląsčiai, apsaugantys nuo kritimo ir 

apvirtimo:
 - A skląstis „Lipti“ su kardaniniu šarnyru ir  
apsauginiais  kabliais  iš  pl ieno arba  
apsauginis aliuminio kablys su „Twistlock-
Plus“ jungtimi ir lankstiniu sujungimu.

 - B skląstis „Horizontalus traukimas“ su 
tekstilinėmis jungiamosiomis kilpomis bei 
apsauginiais kabliais su „Twistlock“ jungtimi 
iš aliuminio.

• Guoliai, ritinėliai ir šarnyrai, kuriems nereikia 
techninės priežiūros.

PRIEDAI

• Pagal EN 361 kritimo stabdytuve yra 2 
p r i e k i n ė s  a p s a u g i n ė s  l i p i m o  k i l p o s 
(krūtinkaulio kilpos ties krūtine, pilvo kilpa ties 
pi lvo  diržu) ,  pav yzdžiui ,  FS4T.  Diržai  
nesuderinami su elastinėmis diržų juostomis.

TRUMPAS APRAŠYMAS
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Kardaninis
šarnyras

Latakas

Ergonomiška forma

B skląstis
„Horizontalus 
traukimas“

Didelis ritinėlis 
su rutuliniu guoliu

Tvirtinimo kaištis, 
neleidžiantis atvirkščiai 
įvesti į bėgelį

Etikečių krepšelis / 
žymėjimasB tvirtinimo taškas 

krūtinės kilpoms su 
jungiamąja juosta ir 
karabino kabliu

A tvirtinimo taškas
pilvo tvirtinamajai kilpai (daugiafunkcė / 
apsauginė lipimo kilpa ties pilvo diržu) 
Savaime užsifiksuojantis apsauginis kablys

A skląstis
„Lipti“

Žymėjimas

RS S05 PREKĖ NR.: 361 065

Pagrindinis 
korpusas

OBEN



LT

Kardaninis
šarnyras

Etikečių krepšelis / 
žymėjimas

A tvirtinimo taškas
pilvo tvirtinamajai kilpai (daugiafunkcė / 
apsauginė lipimo kilpa ties pilvo diržu) 
Savaime užsifiksuojantis apsauginis kablys

Žymėjimas

Latakas

Ergonomiška forma

Didelis ritinėlis 
su rutuliniu guoliu

Tvirtinimo kaištis, 
neleidžiantis atvirkščiai 
įvesti į bėgelį

B tvirtinimo taškas 
krūtinės kilpoms su 
jungiamąja juosta ir 
karabino kabliu

RS S05 LANKSTINIS SUJUNGIMAS, PREKĖ NR.: 361 075

B skląstis
„Horizontalus 
traukimas“

A skląstis
„Lipti“

Pagrindinis 
korpusas

OBEN
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KOPĖČIOS ĮSTŪMIMO APSAUGA / LIPIMO BLOKUOTĖ

SKLĄSTIS

IŠĖMIMO SKLENDĖ

POILSIO PAKYLA

Aretavimo 
kaištis

Aretavimo 
kaištis

Aretavimo 
kaištis

Įstūmimo 
apsauga

Laiptelio
plokštelė

C profilio 
bėgelis

Laiptelio
plokštelė

Laiptelio plokštelė

Pakylos pabaiga

Pakylos pradžia

Skląstis

Išėmimo sklendė

Poilsio pakyla
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  Prieš kiekvieną naudojimą  
būtinai atlikite patikrą!  

• Je i gu  at l ikus  pat ikrą  nu staty t i  maži  
asmeninių apsauginių priemonių trūkumai, jų  
nebegalima naudoti. Pažeidus prietaisą arba 
jeigu yra jo funkcinių pažeidimų, prietaiso  
n e b e n a u d o k i t e  i r  i š s i ų s k i t e  p at i k ra i  
g a m i nt o j u i  a r b a  į g a l i o t a i  g a my k l a i .  
Asmenines apsaugines priemones, kurių 
trūkumai buvo nustatyti,  tikrinti arba  
remontuoti galima tik firmos BORNACK 
įgaliotoje gamykloje.

 

OPTINĖ PATIKRA

• Optiškai nepastebimi karabinų, kniedžių,  
pagrindinio korpuso, skląsčių, jungiamosios 
juostos pažeidimai ir jie nėra sulankstyti.

• Karabino jungtis ir jos apsauga yra tinkami 
naudoti.

• Patikrinkite, ar bėgelių, kopėčių tvirtinimų ir 
aretyrų sudėtis yra visa.

• Bėgelių jungtys yra tvirtos ir maks. atstumas 
tarp bėgelių yra 3,0 mm

• Paskutinė kvalifikuota patikra atlikta ne  
daugiau nei prieš 1 metus.

• Žymėjimas įskaitomas.
• Patikr inkite ,  ar  v isa bėgel ių,  kopėčių 

tvirtinimų, įlipimo ir išlipimo apsaugų, 
išėmimo sklendžių, kritimo stabdytuvų  
komplektacija ir ar jie nepažeisti.

• Kylančios darbo vietos pradžioje ir pabaigoje 
yra apsaugos.

FUNKCINĖ PATIKRA

• Kritimo stabdytuvas, traukiant horizontaliai, 
laisvai juda per A kilpą ir traukiant į apačią 
užsifiksuoja.

• Skląsčių ir karabino kablio spyruokliavimas.
• Ar veikia karabininė sagtis ir jos apsauga?

NURODYMAI PRIEŠ NAUDOJIMĄ
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DĖMESIO! PAVOJUS GYVYBEI:
Naudokite tik pritaikytus saugos diržus. Saugos 
diržą nustatykite pagal kūną.

KRITIMO STABDYTUVO UŽDĖJIMAS IR 
UŽSEGIMAS

A Kritimo stabdytuvą įstumkite į bėgelių profilį 
bėgelių gale arba išėmimo vietoje. Atgal  
patraukite ir laikykite lipimo blokuotės  
aretavimo kaištį.

Į dešinę nukreipę kaištį kritimo stabdytuvą 
įveskite į C profilį ir palei aretavimo kaištį. 
Įstūmimo apsauga padeda įstatyti teisingai.

B Įstūmus kritimo stabdytuvą skląstis pats turi 
grįžti į blokavimo padėtį.

C Aretavimo kaištį patraukite atgal ir išėmimo 
sklendę sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol 
užsifiksuos. Įstatykite kritimo stabdytuvą, 
apsauginį kaištį nukreipę į dešinę. Integruota 
įstūmimo apsauga neleidžia neteisingai 
įstatyti. Vėl uždarykite išėmimo sklendę! 
Grąžinkite į pereinamąją padėtį ir į angą 
įstatykite aretavimo kaištį.

D Atkreipkite dėmesį, kad nuorodos rodyklė būtų 
nukreipta į viršų. Atleidžiant kritimo stabdytuvą 
prietaisas užsifiksuoja ant bėgelio. Veikimą  
patikrinkite rankomis aukštyn ir žemyn  
pastumdami kritimo stabdytuvą. Jeigu jis 
trūkčioja judant į viršų arba atleidžiant, 
prietaisą būtina užblokuoti!

RS S NAUDOJIMAS
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RS S NAUDOJIMAS

E Kritimo stabdytuvo A tvirtinimo tašką 
įkabinkite į pilvo tvirtinamąją kilpą (lipimo  
apsaugos / daugiafunkcė kilpa) prie pilvo  
diržo.

F Kritimo stabdytuvo įkabinimas į centrinę 
pr iekinę f iksacinę k i lpą t ies  krūtine  
(B tvirtinimo taškas).

DĖMESIO! PAVOJUS GYVYBEI:
Kritimo stabdytuvo karabininį kablį, naudojant 
vertikalius bėgelių kreiptuvus, būtina įkabinti 
tiesiogiai į saugos diržo centrinę apsauginę  
lipimo kilpą ir jokiu būdu negalima jos ilginti!!!
Galima naudoti tik tinkamai sumontuotus 
bėgelių kreiptuvus. Tikrinant dėmesį ypač  
atkreipkite į  bėgelių jungtis ir  kopėčių  
tvirtinimus! 

KOMBINAVIMAS

G Šį produktą sukombinavus su kitomis dalimis 
gali iškilti pavojus naudojimo saugumui, 
todėl naudoti arba kombinuoti leidžiama tik 
s u  C E  ž y m ą  t u r i n č i o m i s  a s m e n i n i ų 
apsauginių priemonių dalimis ir gelbėjimo 
prietaisais.

E

F

A

B

G
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RS S NAUDOJIMAS

KRITIMO STABDYTUVO NAUDOJIMAS

DĖMESIO:
Prieš naudojimą pasirūpinkite ,  kad po  
naudotoju būtų pakankamai laisvos vietos, 
siekiant išvengti atsitrenkimo į esamą kliūtį 
arba ant grindinio.

DĖMESIO:
Lipimo pradžioje, esant netoli grindinio (apie  
1,5 m) ir esant nepalankioms aplinkybėms,  
stabdant kritimą galimas kojų kontaktas su 
grindiniu.

Lipant lengvai įtempkite kritimo stabdytuvą  
(horizontalus tempimas = nugaros atrama) ir  
palikite atblokuotą.

• Užlipkite arba nulipkite tolygiai ir kartu  
traukite kritimo stabdytuvą.

• Neapkraukite krūtinės jungties! Viršutinę 
kūno dalį laikykite vertikaliai. Jeigu viršutinė 
kūno dalis nėra įprastoje padėtyje (krentant, 
netekus sąmonės ir t .  t .),  užsiblokuoja  
papildomas B skląstis!

• Rankiniu būdu traukiant ir blokuojant kritimo 
stabdytuvą bei sėdint / kabant ant saugos 
diržo naudotojas lengvai ir saugiai gali užimti 
ergonomišką poilsio padėtį. Netinka darbo  
vietos padėties nustatymui!

DĖMESIO:
Kritimo stabdytuvą būtina užblokuoti prieš 
atsisėdant / kabant ant saugos diržo!

DĖMESIO:
Naudojant kritimo stabdytuvą būtina atkreipti 
dėmesį, kad nebūtų blokuojamas skląsčių ir jų 
dalių veikimas. Kitu atveju gali būti sutrikdoma 
blokavimo funkcija.

• Užfiksuotą kritimo stabdytuvą lengvai galima 
atleisti pakeliant karabino kablį.

• Dirbant kylančioje darbo vietoje visada kaip 
papildomą apsaugą naudokite lyną pagal  
EN 358 (pavyzdžiui, MANUSTOP) arba saugos 
virves pagal EN 354 / 355 (pavyzdžiui,  
BFD 1,5 m). Draudžiama skersinė kritimo  
stabdytuvo apkrova.

Naudojimo situacija, naudojant lipimo apsaugą
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RS S NAUDOJIMAS

DĖMESIO:
Jeigu kopėčiomis tuo pačiu metu naudojasi  
keletas asmenų, būtina laikytis mažiausiai  
3,0 m atstumo. Be to, būtina atkreipti dėmesį į 
įmonei / naudotojams keliamos žalos analizę, 
atsižvelgiant į naudotojų skaičių.

• Iš kritimo stabdytuvo išsilaisvinkite tik  
tuomet, jeigu nekyla pavojus nukristi. Jeigu 
būtina, naudokite papildomą apsaugą su 
jungiamosiomis priemonėmis.

KRITIMO STABDYTUVO IŠĖMIMAS

H Kritimo stabdytuvu priartėkite prie skląsčio, 
bet neatsiremkite į blokavimo kaištį. Jeigu 
būtina,  kr it imo stabdy tuvą šiek t iek  
pastumkite atgal.
Nuspauskite ir laikykite skląsčio pakabą.  
Blokavimo kaištis įstatytas atgal į C profilį ir jį 
atleidžia.
Kritimo stabdytuvą pastumkite C profilio 
kryptimi ir išimkite. Atleiskite pakabą. Skląstis 
pats turi grįžti į blokavimo padėtį.

UŽLIPIMAS ANT STOGO SU SUTVIRTINTU 
STOVU

I Kritimo stabdytuvą šiek tiek pakiškite po 
skląsčiu. Pagal EN 795 viename fiksavimo 
taške būtina naudoti papildomą apsaugą 
arba tiesiogiai įkabinti į ant stogo esančią 
apsaugą nuo kritimo. Atidarykite lipimo 
blokuotę ir kritimo stabdytuvą išimkite iš 
kopėčių bėgelio. Nuo stogo nulipama  
veiksmus atliekant atvirkštine seka.
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SAUGUMO NUOSTATAI

Nesilaikant saugumo nuostatų kyla pavojus 
gyvybei!
• Asmeninės apsauginės įrangos nenaudokite 

net esant tik mažiems pažeidimams.
• Nedelsiant nebenaudokite pažeistos, kritimo 

metu naudotos arba abejotinos asmeninės 
apsauginės įrangos arba saugumo prietaisų. 
Patikrą atlikti gali tik kvalifikuotas specialistas 
ir (arba) BORNACK raštu įgaliota gamykla. Tai 
pažymėti būtina patikros kortelėje. Tolimesnis 
naudojimas leidžiamas tik gavus raštišką  
kvalifikuoto specialisto sutikimą.

• Nele idžiama savaval iškai  ke ist i  arba  
remontuoti.

• D r a u d ž i a m a  i l g i n t i  a r b a  t r u m p i n t i 
horizontalią atkarpą (kritimo stabdytuvas iki  
A arba B tvirtinimo taško).
 - horizontali A atkarpa, kai RS S05 = 155,0 mm
 - horizontali A atkarpa, naudojant RS S05 
lankstųjį sujungimą = 190,0 mm

• Apsauginė įranga yra asmeninės apsauginės 
įrangos nuo kritimo dalis ir privalo būti skirta 
konkrečiam asmeniui.

• Asmeninę apsauginę įrangą naudoti gali tik 
išmokytas asmuo, susipažinęs su produktu, jo 
naudojimu ir informuotas apie galimus  
naudojimo metu kylančius pavojus.

• Pagal apsaugos nuo avarijų nuostatus 
asmeninės apsauginės įrangos nuo kritimo  
(3 kategorija) naudotojai privalo gauti  
teorinius mokymus ir praktines treniruotes. 
Pasinaudokite BORNACK treniruočių centrų 
mokymų kompetencija: hotline@bornack.de

• Kitų gamintojų priedus galima naudoti tik  
gavus BORNACK sutikimą. Jie negali turėti 
neigiamos įtakos apsauginės įrangos veikimui 
ir saugumui.

• Rūbus ir batus būtina pritaikyti pagal 
naudojimą ir oro sąlygas.

• Naudoti tik nesant sveikatos sutrikimų.
• Jeigu yra sveikatos sutrikimų, gali būti 

pažeistas naudotojo saugumas dirbant 
aukštyje ir ant žemės.

• M e d i c i n i n ė s  i n d i ka c i j o s  ( p av y zd ž i u i , 
medikamentų arba alkoholio vartojimas, 
širdies ir kraujo apytakos problemos) gali 
turėti įtakos naudotojui dirbant aukštai arba 
žemai.

• Laikant, naudojant ir pervežant asmeninę 
apsauginę įrangą būtina saugoti nuo karščio 
(pavyzdžiui, suvirinant kylančios liepsnos arba 
kibirkščių, cigarečių liepsnos) bei chemikalų 
(pavyzdžiui,  rūgšties, šarmo, alyvos) ir  
mechaninio poveikio (aštrių kraštų ir pan.)

• Prieš pradedant darbą atsakingas asmuo  
privalo sudaryti gelbėjimo priemonių planą. 
Jame būtina nurodyti, kaip asmuo gali būti 
greitai ir saugiai išgelbėtas ir kaip suteikiama 
pirmoji pagalba. Gelbėjimo darbai turi būti 
vykdomi per 10–30 min. BORNACK jums 
padės sukurti gelbėjimo planus ir jūsų planą 
įtrauks į vykdomas treniruotes: 
hotline@bornack.de

• Būtina laikytis vietos saugumo nuostatų 
(pavyzdžiui, Vokietijoje BGR 198 ir BGR 199 
profesinių sąjungų direktyvų) bei atitinkamo 
pramonės šakoje galiojančių apsaugos nuo 
avarijų nuostatų.

• Naudoti tinkama temperatūra: Nuo -30 °C iki 
+80 °C

• Būtina atkreipti dėmesį į suderinamumą su 
kitomis asmeninės apsauginės įrangos  
dalimis.

• Naudojant šią asmeninę apsauginę įrangą, 
remiantis EN 361, be išimčių būtina naudoti 
saugos diržą.
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KITA

LEIDIMAS

Atitiktis su EB direktyva 89/686/ EEB.

Modelio patikrą ir ruošimo kontrolę atliko:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9, D-44809 Bochumas
CE 0158

Kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal
DIN EN ISO 9001.

Notifikuotos III kategorijos įstaigos atliekama 
ruošimo kontrolė

PLATINIMAS

Pre ky b i n i n ka s  at s a ko,  ka d  n a u d o j i m o  
instrukcija būtų pateikiama paskirties šalies 
kalba. Atitinkamą vertimą privalo patvirtinti  
BORNACK.

PRIEŽIŪRA

Kylant klausimams dėl saugaus šios asmeninės 
apsauginės įrangos naudojimo ir papildomų 
BORNACK paslaugų, pavyzdžiui:
• Pažeidimų analizė
• Gelbėjimo planai
• Mokymai + ruošimas
• Kvalifikuotos patikros,

kreipkitės į mūsų karštąją liniją elektroniniu 
paštu hotline@bornack.de
Mes Jums mielai padėsite!

REGULIAROS PATIKROS

Kvalifikuotas asmuo privalo mažiausiai kartą 
metuose atlikti turimos asmeninės apsauginės 
įrangos patikrą. Rezultatas privalo būti  
dokumentuojamas šios naudojimo instrukcijos 
pabaigoje esančioje patikros kortelėje.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

• Karabinino kablio ir kitų prietaisų mobilių 
dalių judėjimą palaikykite lanksčiąsias dalis 
sutepdami alyva.

• Nenaudokite riebalų. Rutuliniai guoliai jau yra 
sutepti. Lankstus pagal poreikį šiek tiek  
sutepkite siuvimo mašinų alyva (kurių 
sudėtyje nėra dervos).

• Techninę priežiūrą vykdyti gali tik išmokyti 
kvalifikuoti asmenys. Būtina griežtai laikytis 
šios naudojimo instrukcijos nurodymų.

• Prižiūrima asmeninė apsauginė įranga  ilgiau 
laiko!

VALYMAS

• Drėgnos asmeninės apsauginės įrangos 
nedžiovinkite ant dirbtinių šilumos šaltinių. 
Metalines dalis nusausinkite šluoste.

• Nešvarius tekstilės gaminius (saugos diržus, 
virves ir t. t.) plaukite šiltu vandeniu ir  
naudodami tausojamiems skalbiniams skirtos 
š iek  t iek  skalbimo pr iemonės.  Po  to 
išskalaukite ir palikite išdžiūti. Kitos valymo 
priemonės yra netinkamos!

• Norėdami dezinfekuoti kreipkitės el. paštu: 
hotline@bornack.de

• Jeigu buvo kontaktas su sūriu vandeniu, 
asmeninės apsaugines priemones laikykite 
drėgnai, kol bus galima gausiai išskalauti  
distiliuotu vandeniu.
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• Nešvarius prietaisus nuvalykite šluoste, 
išvalykite šepečiu arba nuplaukite šiltu  
va n d e n i u  i r,  j e i g u  re i k i a ,  n a u d o k i t e  
tausojamiems skalbiniams skirtą skalbimo 
priemonę, po to išskalaukite. Kitos valymo 
priemonės yra netinkamos.

• Jeigu būtina, prietaisą nupūskite suslėgtu oru.

EKSPLOATAVIMO TRUKMĖ / BŪTINYBĖ  
NEBENAUDOTI

Asmeninių apsauginių priemonių nuo nukritimo 
pramonėje naudojimo rekomendacijos:
Kritimas pramoninėje zonoje:

I lgiausia laikymo trukmė prieš pirmąjį 
naudojimą: iki 3 metų

Ilgiausia naudojimo trukmė po pirmojo  
naudojimo: iki 8 metų

Galima pailginti naudojimo trukmę reguliariai 
atliekant kvalifikuotas patikras ir keičiant  
pasenusias susidėvinčias dalis ( juostos 
susidėvėjimas).

Intensy via i  naudojant  i r  (arba)  esant  
e k s t re m a l i o m s  n a u d o j i m o  s ą l y g o m s , 
pavyzdžiui, aštrioms briaunoms, cheminei 
įtakai ir t. t., saugumo sumetimais naudojimo 
trukmė trumpinama. Įmonininkas privalo tai 
nurodyti darbo vietos pažeidimų analizėje.

Įmonė, dokumentuodama pirmąjį paleidimą į 
eksploataciją patikros kortelėje arba lyno 
dienoraštyje, turi užtikrinti, kad bus laikomasi 
ilgiausių leidžiamų terminų.
 
Šią naudojimo instrukcijoje esančią patikros 
kortelę būtina pateikti reguliarių kvalifikuotų 

patikrų metu ir ją privalo užpildyti kvalifikuotas 
specialistas.

Būtina nurodyti informaciją apie tipines  
naudojimo situacijas.

Detalesnę informaciją rasite BORNACK  
rašte „Būtinybė nebenaudoti tekstilinių 
asmeninių apsauginių priemonių dalių“ adresu  
www.bornack.de.

TAISYMAS

• Atsargumo sumetimais taisymo darbus gali 
atlikti tik gamintojas arba įgaliotos dirbtuvės.

• Galima naudoti tik originalias gamintojo  
atsargines dalis.

LAIKYMAS

• Drėgną asmeninę apsauginę įrangą prieš 
naudojimą išdžiovinkite.

• Laikykite nuo saulės spindulių apsaugotoje ir 
sausoje vietoje.

• Asmeninės apsauginės įrangos nelaikykite  
netoli šilumos šaltinių. Nuolatinė didesnė nei 
+50 °C temperatūra neigiamai veikia 
tekstilinės medžiagos tvirtumą ir sutrumpina 
eksploatavimo trukmę.

• Venkite asmeninės apsauginės įrangos  
kontakto su agresyviomis medžiagomis (alyva, 
tepalais, rūgštimi, chemikalais).

• Saugus laikymas prietaisui  skir tuose  
lagaminuose arba krepšiuose.

TRANSPORTAVIMAS

• Saugus transportavimas prietaisui skirtuose 
lagaminuose arba krepšiuose.
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PRODUKTO ŽYMĖJIMAS

Ant asmeninės apsauginės įrangos 
esančiame žymėjime pateikiama ši 
informacija. 
Etikečių krepšelis / žymėjimas:

Pagrindinis korpusas / žymėjimas:

QR  kodas

Serijos nr.

Logotipas

Kontaktas

Prod. Pavadinimas / 
Prod. modelis

Judėjimo 
kryptis: į 
viršų

Partija

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

Logotipas Produkto 
pavadinimas 
Produkto rūšis 

CE žymėjimo 

Skaityti 
naudojimo 
instrukciją / 
laikytis 

Kontaktas
Normos

Tinkamos 
lipimo sistemos

QR  kodas
Naudingoji 
apkrova 

Prekės Nr. 

Produkto 
modelis

RA
IL

ST
O

P 
RS

 S
05

 
w

w
w

.b
or

na
ck

.d
e

UPOBEN

Partija

Partija

Serijos nr.

Serijos nr.Naudingoji 
apkrova 

Prekės Nr. 

Produkto 
modelis

Jungiamųjų kilpų komponentai:



16 | 17

LMB kopėčios / žymėjimas:

Logotipas

Logotipas

Perskaityti / laikytis naudojimo instrukcijos

Perskaityti / laikytis naudojimo instrukcijos

Perskaityti / laikytis naudojimo instrukcijos

Produkto 
pavadinimas / 
modelis

Prod. pavadinimas / modelis

Produkto rūšis

Normos

Kontaktas

Prod. pavadinimas / 
modelis

Naudojimo temperatūros sritis

Montavimo 
metai

tinkamos lipimo apsaugos sistemos

Leistinų kritimo stabdytuvų simboliai
(BORNACK / Skylotec)

Kopėčias naudokite tik segėdami 
saugos diržą ir naudodami kritimo 
stabdytuvą

Kopėčias naudokite tik segėdami  
saugos diržą ir naudodami kritimo stabdytuvą

Kopėčias naudokite tik segėdami  
saugos diržą ir naudodami kritimo stabdytuvą

Pavojus nukristi! Ilgesnių nei 3,0 m kopėčių 
negalima naudoti be kritimo apsaugos. 

Pavojus nukristi! Ilgesnių nei 3,0 m kopėčių 
negalima naudoti be kritimo apsaugos. 

Naudojimo temperatūros sritis

Taisymas

Patikra

Montavimo metai

Ruošimas 

Logotipas

Leistinų kritimo stabdytuvų simboliai:

Naudingoji 
apkrova 
Minimalus 
atstumas
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Lipimo apsaugos įrenginys / žymėjimas:

Produkto rūšis

Produkto rūšis

Produkto  
pavadinimas / 
modelis

Produkto  
pavadinimas / 
modelis

Prod. Pavadinimas / 
modelis

Prod. Pavadinimas / 
modelis

Kontaktas

Kontaktas

Perskaityti / laikytis 
naudojimo instrukcijos

Perskaityti / laikytis 
naudojimo instrukcijos

Naudoti tik su 
saugos diržu

Naudoti tik su 
saugos diržu

tinkamos lipimo 
sistemos

tinkamos lipimo 
sistemos

Logotipas 
Gamintojas 
Kritimo  
stabdytuvas

Logotipas 
Gamintojas 
Kritimo  
stabdytuvas

Logotipas Gamintojas Lipimo sistemos

Logotipas Gamintojas Lipimo sistemos

Normos

Normos
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Atliekant kasmetinę patikrą sąrašą pildyti 
privalo kompetentingas asmuo.

Šiuo patikros sąrašu nekeliami reikalavimai 
dėl  p at ikro s  kr i t er i jų  i šsamu mo i r  
kompetentingo asmens neatleidžia nuo jo 
sprendimo dėl bendros būsenos.

P A T I K R O S  K O R T E L Ė 
KASMETINĖ PATIKRA

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1 m.

2 m.

3 m.

4 m.

5 m.

6 m.

7 m.

8 m.

9 m.

10 m.

Data Parašas
Kita

patikra Patikros priežastis

Modelis RS S05: _____________________

Pagaminimo data: ___________________

Serijos Nr.: _________________________

Pirkimo data: _______________________ 

Pirmojo panaudojimo data: ____________

Nebenaudojimas vėliausiai nuos: ________
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P A T I K R O S  K O R T E L Ė 
KASMETINĖ PATIKRA

 

Užpildykite:

1 
m.

2
m.

3
m.

4
m.

5
m.

6 
m.

7
m.

8 
m.

9
m.

10 
m.

Diržo juosta nepažeista

Nėra cheminių nešvarumų

Siūlės nepažeistos

Nėra metalinių detalių 
pažeidimų

Yra karabino kablys. Jį galima 
naudoti.

Spyruoklių, kniedžių, ašių 
būklė tvarkinga

Nėra korozijos sukeltos žalos

Lengva čiupimo funkcija

Funkcinė patikra: judėjimas 
kartu / suspaudimas

Mechaniniai pažeidimai

Įskaitoma etiketė

Yra naudojimo instrukcija

Veikiantys ir nepažeisti  
kreipiamieji velenai

Tvarkinga

Užblokuota
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Atliekant kasmetinę patikrą sąrašą pildyti 
privalo kompetentingas asmuo.

Šiuo patikros sąrašu nekeliami reikalavimai 
dėl  p at ikro s  kr i t er i jų  i šsamu mo i r  
kompetentingo asmens neatleidžia nuo jo 
sprendimo dėl bendros būsenos.

P A T I K R O S  K O R T E L Ė 
KASMETINĖ PATIKRA

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1 m.

2 m.

3 m.

4 m.

5 m.

6 m.

7 m.

8 m.

9 m.

10 m.

Data Parašas
Kita

patikra Patikros priežastis

Bėgelių / kopėčių modelis: _____________

Pagaminimo data: ___________________

Serijos Nr.: _________________________

Pirkimo data: _______________________ 

Pirmojo panaudojimo data: ____________

Nebenaudojimas vėliausiai nuos: ________
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1 
m.

2
m.

3
m.

4
m.

5
m.

6 
m.

7
m.

8 
m.

9
m.

10 
m.

Yra žymėjimas ir įspėjamieji  
nurodymai

Atlikta bandomoji patikra

Kreipiamieji bėgeliai / kopėčios 
nepažeisti / nesulenkti

Fiksaciniai antdėklai nepažeisti

Nesusidėvėjusi tvirtinimo  
pakabos medžiaga

Tvarkinga C profilio jungtis.  
Maks. tarpas 0-3,0 mm

Kylančios darbo vietos pradžios 
kairėje pusėje sumontuota 
įstūmimo apsauga
Kylančios darbo vietos  
pabaigoje esanti stacionari  
lipimo blokuotė veikia

Tinkamai sumontuota ir  
veikianti kylančios darbo vietos 
pradžioje esanti lipimo blokuotė

Jeigu būtina, sumontuoti 
skląsčiai tinkamai deaktyvuoti ir 
yra tvarkingi

Veikianti poilsio pakyla 6 m 
atstumu

Apsauginės lipimo kopėčios ir 
bėgeliai yra švarūs

Sukamosios jungtys yra visos 
komplektacijos / nepažeistos / 
tvirtos

Ant kopėčių / tvirtinimo 
elementų nėra svetimkūnių

P A T I K R O S  K O R T E L Ė 
KASMETINĖ PATIKRA

 

Užpildykite:
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1 
m.

2
m.

3
m.

4
m.

5
m.

6 
m.

7
m.

8 
m.

9
m.

10 
m.

Naudotos tik originalios dalys

Yra naudojimo instrukcija

Tvarkinga

Užblokuota

P A T I K R O S  K O R T E L Ė 
KASMETINĖ PATIKRA

 

Užpildykite:



LT

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

   

CE atitikties deklaracija  
 
 
 
Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, kurio atstovybė yra ES,  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Vokietija  
 
deklaruoja, kad toliau aprašoma asmeninė apsauginė įranga  

 
Lipimo apsauginė įranga įskaitant fiksuotą kreiptuvą  
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
Modelis: RAILSTOP RS S  

 
atitinka EB direktyvos 89/686 EEB reikalavimus ir, jeigu taikytina, su nacionaline teise 
suderintą normą EN 353-1:2002 (pagal asmeninės apsauginės įrangos 8.4 straipsnį) 
bei papildomus priemonių katalogo CNB/P/11.073 reikalavimus

 

 
 

•  identiška su asmenine apsaugine įranga, 
kuri yra CE modelio sertifikavimo objektas
Nr. ZP/B092/13 

  
   
  

  
•  
  

         
 

išduota DEKRA 
Exam GmbH 
Sertifikavimo įstaiga CE 0158
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochumas 

 
•  ruošimo kontrolė pagal EB direktyvos 89/688/EEB A punkto 11 straipsnį. 

Prižiūri notifikuotas patikros institutas.
DEKRA Exam GmbH 
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochumas

  
  

 
 

 
 
2013-02-10 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Generalinis direktorius 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Vokietija

Tel.    + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Faks  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Šveicarija

Tel.    + 41 (0) 62 / 886 30 40
Faks  + 41 (0) 62 / 886 30 41
info@bornack.ch
www.bornack.ch

FALLSTOP
Saugos ir gelbėjimo įranga,  
dirbant aukštyje ir ant žemės

SAFEPOINT
Stacionarios saugos sistemos 
architektūrai ir pramonei 

© BORNACK – Galimi techniniai pakeitimai
Platinimas, taip pat ir ištraukomis, galimas tik gavus raštišką sutikimą
Peržiūrėta  2014-04 GAL Nr. 000 002 ebo


