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STRIPE COMFORT
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STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT ClICk, 
STRIPE COMFORT ClICk lIghT
ζώνη ανακοπής / διάσωσης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Οι ζώνες ανακοπής της σειράς STRIPE COMFORT 
προορίζονται αποκλειστικά για την ασφάλιση 
ενός ατόμου 
• έναντι πτώσης σε ζώνες με κίνδυνο πτώσης 

π.χ. σκάλες, κιγκλιδώματα, σκεπές, πλατφόρμες 
• σε ζώνες κινδύνου από ανάβαση ή κατάβαση 

με σχοινί 
• Θερμοκρασία χρήσης: -20 °C έως +80 °C 
• STRIPE COMFORT CLICK (VA): 

κατάλληλη για θαλασσινό νερό και παρόμοια 
• STRIPE COMFORT CLICK LIGHT (Alu): 

μη κατάλληλη σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες! 

Συνιστώμενοι αναδέτες
• Ανακόπτης πτώσης κατά EN 353-2 ή EN 353-1 
• Αναδέτης απόσβεσης ενέργειας κατά EN 354 ή 

EN 355 
• Ανακόπτης πτώσης επαναφερόμενου τύπου 

κατά EN 360 

Κάθε άλλη χρήση θεωρείται μη κανονική 
χρήση. Η εταιρεία BORNACK δεν ευθύνεται για 
τις επαγόμενες ζημίες. Ευθύνη φέρει μόνο ο 
χρήστης. 

ΧΡΗΣΗ

• Ανακοπή πτώσης 
• Συγκράτηση μακριά από το χείλος πτώσης 
• Διάσωση (ενεργά και παθητικά) 
• Ανάβαση με προστασία ανάβασης EN 353-1 
• Τοποθέτηση 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• οπίσθιος δακτύλιος ανακοπής 
• εμπρόσθιες θηλιές ανακοπής 
• πλευρικοί δακτύλιοι συγκράτησης 
• κοιλιακός δακτύλιος στερέωσης 
• υψηλής αν τοχής  ιμάν τας  ζώνης από 

πολυεστέρα 
• ραφές CNC με βελτιστοποιημένη ροή δύναμης 
• πόρπη σύσφιξης EASY GLIDE από χάλυβα για 

τη ρύθμιση μεγέθους των ζωνών ώμων 
• κλείστρα ζωνών με ρύθμιση μήκους των 

ζωνών ποδιών και της ζώνης στήθους 
STRIPE COMFORT: 
κλείστρα συνδεόμενων πλαισίων από χάλυβα 
STRIPE COMFORT CLICK: 
κλείστρα-CLICK από ανοξείδωτο χάλυβα 
STRIPE COMFORT CLICK LIGHT: 
κλείστρα-CLICK από αλουμίνιο 

• φύλαξη άκρου ιμάντα ζώνης 
• παραγέμισμα άνεσης ισχίου 
• γενικό μέγεθος (XS - XL) 
• σάκος συσκευής για φύλαξη και μεταφορά 

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ειδικό αυτόματο άγκιστρο HEART LIGHT 

ΣΗΜΑΣΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στο προϊόν θα βρείτε τις παρακάτω σημάνσεις: 

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ

Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται στο  
1 άτομο. 

Οι ζώνες ανακοπής πτώσης της σειράς STRIPE 
COMFORT δοκιμάστηκαν και πιστοποιήθηκαν 
για περιπτώσεις εφαρμογής, στις οποίες οι 
αναδέτες με απόσβεση ενέργειας (π.χ. κατά τα 
EN 354 / EN 355) προκαλούν μια μέγιστη κρούση 
ανακοπής των 6 kN στους δακτυλίους και τις 
θηλιές ανακοπής. 

Στην περίπτωση βάρους χρηστών άνω των 
πρότυπα καθορισμένων 100,0 kg η φυσιολογική 
καταλληλότητα θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά. 
Πρέπει να χρησιμοποιείται ένας εναρμονισμένος 
στο βάρος χρήστη αναδέτης, ο οποίος παρά το 
υψηλό βάρος χρήστη δεν υπερβαίνει μια 
μέγιστη κρούση ανακοπής των 6 kN. Εάν 
εξασφαλίζεται το σημείο αυτό και εξ αυτού δεν 
υπερφορτίζεται  η  αλυσίδα ασφαλείας , 
επιτρέπεται η χρήση της ζώνης STRIPE με βάρος 
χρήστη άνω των 100,0 kg. 

Λογότυπο 

Όνομα 
προϊόντος / 
παραλλαγή 

Είδος 
προϊόντος 

Μέγεθος 
Αρ. είδους 
Παρτίδα / Έτος 
κατασκευής 
Αρ. σειράς 
Ωφέλιμο 
φορτίο 

Κωδικός QR 

Πρότυπα EN 

Σήμανση CE 

Επαφή 

Διαβάστε / τηρείτε τις 
οδηγίες χρήσης 
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Θηλιές ποδιών 

Οπίσθιος δακτύλιος ανακοπής 

Εμπρόσθιες θηλιές 
ανακοπής 

Φύλαξη άκρου 
ιμάντα ζώνης (κατ‘ 
επιλογή στερέωση 
ελαστικών θηλιών) 

Κλείστρο ανάλογα 
με το μοντέλο: 
-  Κλείστρο συνδεόμενων 

πλαισίων 
- Κλείστρο CLICK 

Π ό ρ π η  σ ύ σ φ ι ξ η ς 
EASY GLIDE

Σήμανση / θήκη ετικέτας 

Ζώνη στήθους 

Ζώνη ώμου 

STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT ClICk

Πλευρικοί 
δακτύλιοι 
συγκράτησης 

Κοιλιακός δακτύλιος 
στερέωσης 

Ωθούμενη πόρπη 
σύσφιξης ζώνης κοιλιάς 

Ζώνη κάθισμα 
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Θηλιές ποδιών 

Οπίσθιος δακτύλιος ανακοπής 

Εμπρόσθιες θηλιές 
ανακοπής 

Φύλαξη άκρου 
ιμάντα ζώνης (κατ‘ 
επιλογή στερέωση 
ελαστικών θηλιών) 

Σήμανση / θήκη ετικέτας 

Ζώνη στήθους 

Ζώνη ώμου 

Κλείστρο ανάλογα 
με το μοντέλο: 
- Κλείστρο CLICK LIGHT  

Π ό ρ π η  σ ύ σ φ ι ξ η ς 
EASY GLIDE 

STRIPE COMFORT ClICk lIGHT

Πλευρικοί δακτύλιοι 
συγκράτησης 

Κοιλιακός δακτύλιος 
στερέωσης 

Κλείστρο CLICK LIGHT 
ζώνης κοιλιάς 

Ζώνη κάθισμα 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στην περίπτωση αθέτησης των κανονισμών 
ασφαλείας υφίσταται κίνδυνος θάνατος! 
• Τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) να μη 

χρησιμοποιούν ται  έστω και  με  μικρά 
ελαττώματα. 

• Ελαττωματικά,  υπερκαταπονημένα, μη 
ασφαλή ΜΑΠ πρέπει να αποσύρονται αμέσως 
από τη χρήση. Έλεγχος μόνο από ειδήμονα ή 
από γραπτά εξουσιοδοτημένο συνεργείο της 
BORNACK. Ο έλεγχος πρέπει να τεκμηριώνεται 
στο δελτίο ελέγχου. 

• Η προστασία με πρόσδεση (ζώνη ανακοπής) 
είναι τμήμα των μέσων ατομικής προστασίας 
έναντι πτώσης και πρέπει να ανήκει σε 
συγκεκριμένο άτομο. 

• Τα ΜΑΠ επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
μόνο από καταρτισμένα άτομα, εξοικειωμένα 
με την ύλη. Πρέπει να είναι καταρτισμένα στη 
χρήση των ΜΑΠ και ενημερωμένα για τους 
πιθανούς κινδύνους κατά τη χρήση. 

• Σύμφωνα με τις προδιαγραφές πρόληψης 
ατυχημάτων (ΠΠΑ) απαιτείται για χρήστες 
ΜΑΠ έναντι πτώσης (κατηγορία 3) θεωρητική 
κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση. Για το 
σκοπό αυτόν ωφεληθείτε από την κατάρτιση 
και εκπαίδευση των κέντρων εξάσκησης  
BORNACK: hotline@bornack.de. 

• Ε ξ α ρ τ ή μ α τ α  ά λ λ ω ν  κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ώ ν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με 
έγκριση της BORNACK και δεν επιτρέπεται να 
επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία και την 
ασφάλεια του μέσου προστασίας. 

• Ενδυμασία και  υποδήματα πρέπει  να 
προσαρμόζονται στις καιρικές συνθήκες κατά 
τη χρήση. 

• Χρήση μόνο σε άψογη κατάσταση υγείας. 
Περιορισμοί λόγω υγείας μπορούν να 
επιδράσουν αρνητικά στην ασφάλεια του 
χρήστη κατά την εργασία σε ύψη ή βάθη. 

• Προστατεύετε τα ΜΑΠ κατά αποθήκευση, τη 
χρήση και τη μεταφορά από επίδραση 
θερμότητας (π.χ .  φλόγα ή σπινθήρες 
ηλεκτροκόλλησης, καύτρα τσιγάρων) καθώς 
και χημικές ουσίες (π.χ. οξύ, αλκαλικό διάλυμα, 
έλαια) και μηχανικές επιδράσεις (π.χ. κοφτερές 
ακμές). 

• Πριν την έναρξη της εργασίας πρέπει να 
καταρτίζεται σχέδιο μέτρων διάσωσης από το 
αρμόδιο πρόσωπο. Σε αυτό πρέπει να 
καθορίζεται, πως θα γίνει ταχεία και ασφαλής 
διάσωση ατόμου εμπλεκόμενου σε ατύχημα 
και πως θα διασφαλίζεται η παροχή πρώτων 
βοηθειών. Η διάσωση πρέπει να γίνεται εντός 
1 0  έ ω ς  3 0  λ ε π τώ ν.  Η  B O R N AC K  σ α ς 
υποστηρίζε ι  στην  κατάρτ ιση ατομικά 
προσαρμοσμένων σχεδίων διάσωσης και τα 
ενσωματώνει στη διεξαγόμενη εξάσκηση: 
hotline@bornack.de. 

• Πρέπει  να τηρούν ται  ο ι  κατά τόπους 
προδιαγραφές ασφαλείας (π.χ. στη Γερμανία οι 
οδηγίες των επαγγελματικών συνεταιρισμών 
B G R  1 9 8  κα ι  B G R  1 9 9 )  κα θ ώ ς  κα ι  ο ι 
προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων (ΠΠΑ) 
του εκάστοτε κλάδου. 
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ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

  Πριν από κάθε χρήση να εκτελείται 
πάντα έλεγχος! 

• Ε ά ν  κα τά  τ ο ν  έ λ ε γ χο  π ρ ι ν  τ η  χρ ή σ η 
διαπιστωθούν τα παραμικρά ελαττώματα στα 
ΜΑΠ, τα ΜΑΠ αυτά δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθούν πια. Ένα εξάρτημα των 
Μ Α Π ,  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζε ι  ε λα τ τώ μ α τα , 
επιτρέπεται να ελέγχεται και να επισκευάζεται 
αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
της εταιρείας BORNACK. 

Η συμβατότητα και χρήση του κοιλιακού 
δακτυλίου στερέωσης πρέπει να ελέγχεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προς 
χρήση ανακόπτη πτώσης με δύσκαμπτη 
καθοδήγηση. Περαιτέρω πληροφορίες στη 
σελίδα 9. 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελέγχετε την ακεραιότητα και πληρότητα: 
• Οι ραφές είναι πλήρεις και άνευ ελαττωμάτων; 
• Τα υφασμάτινα εξαρτήματα παρουσιάζουν 

ορατά ή απτά ελαττώματα; 
• Οι οπλισμοί, οι δακτύλιοι, οι πόρπες, τα 

άγκιστρα παρουσιάζουν ελαττώματα; Είναι 
κρυμμένα; 

• Η σήμανση προϊόντος είναι αναγνώσιμη; 
• Η τελευταία επιθεώρηση από ειδικό ήταν πριν 

από λιγότερο από 1 χρόνο;

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Τα κλείστρα είναι ευκίνητα; 
• Το κλείστρο του αυτόματου άγκιστρου και η 

ασφάλειά του λειτουργούν; 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

A Σηκώστε τη ζώνη ανακοπής από τον οπίσθιο 
δακτύλιο ανακοπής. Όλα τα κλείστρα ζωνών 
πρέπει να είναι ανοιχτά. Οι ιμάντες ζωνών 
πρέπει να κρέμονται ελεύθερα και να μην 
είναι στρεβλωμένοι. 

B Φορέστε τη ζώνη ανακοπής όπως ένα 
μπουφάν. Χέρια μέσα από τις ζώνες ώμων. 
Κλείστε τη ζώνη στήθους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Εάν χρησιμοποιούνται εμπρόσθιες θηλιές 
ανακοπής, πρέπει να συνδέονται μαζί και οι δύο 
θηλιές με το αυτόματο άγκιστρο κατά EN 362. 

Γ   Κλείσιμο της ζώνης κοιλιάς. 
Προσέξτε τις υποδείξεις για το κλείσιμο της 
ζώνης κοιλιάς ανάλογα με το μοντέλο ζώνης 
στη σελίδα 10/11. 

Δ  Ρύθμιση ζωνών ώμων. 
Εφαρμόστε τη ζώνη έτσι στο σώμα, ώστε η 
ζώνη κάθισμα να βρίσκεται κάτω από τα 
οπίσθιά σας. 

BΚλείσιμο των θηλιών ποδιών. 
Φέρτε τις θηλιές ποδιών ξεχωριστά μέσα από 
τον καβάλο προς τα εμπρός και κλείστε τις. 
Σφίξτε τον ιμάντα ζώνης  έτσι, ώστε να χωράει 
ένα χέρι ανάμεσα στον ιμάντα ζώνης και το 
πόδι. 

Έλεγχος της θέσης της ζώνης ανακοπής. 
Οι ζώνες ώμων και ποδιών θα πρέπει να 
εφάπτονται στο σώμα, αλλά να μην το 
περιορίζουν. 
Ο ι  ι μ ά ν τ ε ς  ζω ν ώ ν  ώ μ ω ν  π ρ έ π ε ι  ν α 

STRIPE COMFORT ΣΕ ΧΡΗΣΗ

A B

Γ Δ 
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ρυθμίζονται στο ίδιο μήκος. Ο οπίσθιος 
δακτύλιος ανακοπής πρέπει να βρίσκεται σε 
μέση θέση μεταξύ των ωμοπλατών. Εκτελέστε 
δοκιμή ανάρτησης με τη ζώνη ανακοπής. Εάν 
απαιτείται επαναρρυθμίστε τη ζώνη. 

Ελεύθερο περίσσιο μήκος του ιμάντα ζώνης να 
τυλίγεται και να ασφαλίζεται με τη φύλαξη 
άκρου ιμάντα ζώνης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Προσέξτε τη φορά τύλιξης! 
Ένα λάθος τυλιγμένο άκρο ιμάντα ζώνης 
περιορίζει τη δράση σύσφιξης της πόρπης 
σύσφιξης! 

ΑΝΑΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΒΑΣΗΣ 

Ε φ α ρ μ ο γ ή  μ ε  α ν α κ ό π τ ε ς  π τ ώ σ η ς 
καθοδηγούμενου τύπου σε δύσκαμπτη 
καθοδήγηση (EN 353-1) 
Ως κύριος τρόπος στερέωσης για ανακόπτες 
π τ ώ σ η ς  κ α θ ο δ η γ ο ύ μ ε ν ο υ  τ ύ π ο υ 
χρησιμοποιούνται οι  δύο συνδεδεμένες 
εμπρόσθιες θηλιές ανακοπής κατά EN 361. 
Ε ά ν  χρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τα ι  ά λ λ ο ι  δ ρ ο μ ε ί ς 
προστασίας ανάβασης από τους εγκεκριμένους 
από τη BORNACK RS-S05 ή RS-H05, πρέπει να 
διεξαχθεί για τη χρήση του κοιλιακού δακτυλίου 
στερέωσης (ελεγμένος κατά EN 813 σημ 5.3 και 
σημ 5.4) με ευθύνη του χρήστη ένας έλεγχος 
διακρίβωσης κινδύνων/συμβατότητας. 

Ε φ α ρ μ ο γ ή  μ ε  α ν α κ ό π τ ε ς  π τ ώ σ η ς 
κα θ ο δ ηγο ύ μ ε νο υ  τ ύ π ο υ  σ ε  ε ύ κα μ π τ η 
καθοδήγηση (EN 353-2) 
Καθοδηγούμενοι  ανακόπτες πτώσης σε 
εύκαμπτη καθοδήγηση πρέπει να στερεώνονται 
στις δύο συνδεδεμένες εμπρόσθιες θηλιές 

STRIPE COMFORT ΣΕ ΧΡΗΣΗ

ανακοπής ή στον οπίσθιο δακτύλιο ανακοπής. 
Κατά την κατάρτιση πρέπει να επισημανθούν οι 
πιθανοί θανάσιμοι κίνδυνοι μιας ενδεχόμενης 
εσφαλμένης χρήσης (π.χ. κατολίσθηση σε 
σκάλες μέσω χειρισμού του καθοδηγούμενου 
ανακόπτη πτώσης με δύσκαμπτη καθοδήγηση 
„σέρφινγκ σε σκάλες“/αμελής τοποθέτηση της 
ζώνης). Πρέπει να τηρούνται οι ειδικές κρατικές, 
τοπικές και νομικές πρόσθετες προδιαγραφές 
καθώς και αυτές των φορέων ασφάλισης 
ατυχημάτων. Ο κοιλιακός δακτύλιος στερέωσης 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με συσκευές 
διάσωσης ή ανύψωσης προς διάσωση κατά  
EN 341/ EN 1496, διατάξεις ρύθμισης σχοινιού 
κατά EN12841, καθώς και αποσβεστήρες 
ε ν έ ρ γ ε ι α ς  κ α τ ά  E N  3 5 5 / 3 5 4  κ α ι 
καθοδηγούμενους ανακόπτες πτώσης σε 
εύκαμπτη καθοδήγηση EN 353-2. 

π.χ. RS-S05 
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ΠΟΡΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ EASY GlIDE

Η πόρπη αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά τη 
ρύθμιση μήκους του ιμάντα ζώνης. 
• Σηκώστε την πόρπη. 
• Για την τάνυση τραβήξτε τον ανοιχτό ιμάντα 

ζώνης, έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή θέση. 
• Για το λύσιμο/χαλάρωμα σηκώστε την πόρπη 

και τραβήξτε. Μετά την απελευθέρωση της 
πόρπης η θέση του ιμάντα ζώνης διατηρείται. 

ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Το κλείστρο αυτό εξυπηρετεί το κλείσιμο και τη 
ρύθμιση των ζωνών ποδιών. 
• Περάστε το εισαγόμενο πλαίσιο διαγώνια μέσα 

από το μεγάλο πλαίσιο. Προσέχετε ώστε το 
άκρο ιμάντα ζώνης να βρίσκεται επάνω. 

• Σηκώστε ελαφρά το πλαίσιο της πόρπης. 
• Τραβήξτε τον αντίστοιχο ιμάντα ζώνης, έως 

ότου επιτευχθεί η επιθυμητή θέση. Μετά την 
απελευθέρωση του ιμάντα ζώνης η θέση 
διατηρείται. 

ΚΛΕΙΣΤΡΟ ClICk / 
ΚΛΕΙΣΤΡΟ ClICk lIGHT

Το κλείστρο αυτό εξυπηρετεί το κλείσιμο και τη 
ρύθμιση των ζωνών ποδιών και της ζώνης 
κοιλιάς. 
• Με τον αντίχειρα και το δείκτη και των δύο 

χεριών συνωθήστε ελαφρά την πόρπη και 
εφαρμόστε πίεση στα πτερύγια ασφάλισης. 
Εάν εφαρμόζονται δυνάμεις εφελκυσμού στο 
κλείστρο CLICK, δεν μπορεί να ανοιχθεί. 

• Για την τάνυση τραβήξτε το ελεύθερο άκρο 
ιμάν τα ζώνης ,  έως ότου επιτευχθεί  η 
επιθυμητή θέση. 

• Για το λύσιμο της ρύθμισης σηκώστε ελαφρά 
την πόρπη και τραβήξτε τον ιμάντα ζώνης. 

ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ

Τάνυση  Λύσιμο 



GR

ΩΘΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

Το κλείστρο αυτό εξυπηρετεί τη ρύθμιση της 
ζώνης κοιλιάς στο STRIPE COMFORT CLICK LIGHT:

E  Περάστε το άκρο ιμάντα ζώνης της ζώνης 
κοιλιάς μέσα από το ορθογώνιο πλαίσιο στο 
αριστερό άκρο παραγεμίσματος. Επαναφέρετέ 
το μέσα από τον κοιλιακό δακτύλιο στερέωσης 
προς την πόρπη.  

Ζ  Ανοίξτε το σύρτη σύσφιξης με αντίχειρα και 
δείκτη. Οδηγήστε τον ιμάντα ζώνης κοιλιάς 
από πίσω μέσα από το μηχανισμό σύσφιξης 
(βέλος σήμανσης 1 στην πόρπη.) Αφήστε το 
σύρτη σύσφιξης. Για τη ρύθμιση τραβήξτε με 
το ελεύθερο άκρο ιμάν τα ζώνης στην 
επιθυμητή θέση. Στη συνέχεια οδηγήστε τον 
ιμάντα ζώνης μέσα από το άνοιγμα 2 (βλέπε 
βέλος σήμανσης). Για το λύσιμο της πόρπης, 
ανατρέψτε την κατά 180° και τραβήξτε το σύρτη 
σύσφιξης με τον αντίχειρα και το δείκτη προς 
τα πίσω. 

ΦΥΛΑΞΗ ΑΚΡΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΖΩΝΗΣ

Η φύλαξη άκρου ιμάντα ζώνης εξυπηρετεί την 
ασφαλή φύλαξη του ελεύθερου άκρου ιμάντα ζώνης. 
• Τυλίξτε τον ιμάντα ζώνης προς τα έξω γύρω από 

το σιδεράκι φύλαξης, έως περ. 1 cm απόσταση 
προς το κλείστρο του ιμάντα ζώνης ή την πόρπη. 

• Οδηγήστε το λάστιχο πίσω από το ρυθμισμένο 
ιμάντα ζώνης και τοποθετήστε τον πλαστικό 
αναστολέα στην εγκοπή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Προσέξτε τη φορά τύλιξης! 
Ένα λάθος τυλιγμένο άκρο ιμάντα ζώνης 
περιορίζει τη δράση σύσφιξης της πόρπης 
σύσφιξης! 

ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΑΚΡΩΝ ΙΜΑΝΤΑ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΧΡΗΣΗ

E

Ζ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Συμμόρφωση με την οδηγία ΕΚ 89/686/ΕΟΚ 
„σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας“ 

Εξέταση τύπου και επιτήρηση παραγωγής από: 
TÜV Süd, Product Service GmbH 
Ridlerstr. 65, 80339 München 
CE 0123 

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο 
κατά DIN EN ISO 9001 

Επιτήρηση παραγωγής από κοινοποιημένο 
οργανισμό της κατηγορίας III 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Τα προκείμενα ΜΑΠ πρέπει να ελέγχονται 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο από έναν ειδικό. 
Το αποτέλεσμα πρέπει να τεκμηριώνεται στο 
δελτίο ελέγχου στο τέλος των οδηγιών χρήσης 
αυτών. 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

Ο έμπορος πρέπει να φροντίζει για την παροχή 
των οδηγιών χρήσης στη γλώσσα της χώρας 
προορισμού. Η εκάστοτε μετάφραση πρέπει να 
εγκρίνεται από την BORNACK. 

ΣΕΡΒΙΣ

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την 
α σ φ α λ ή  χρ ή σ η  α υ τ ο ύ  τ ο υ  Μ Α Π  ή  μ ε 
επιπρόσθετες  παροχές υπηρεσιών της  
BORNACK απευθυνθείτε παρακαλώ στη 
διεύθυνση: hotline@bornack.de. 

Θα σας βοηθήσουμε με ευχαρίστηση: 
 - Έλεγχος από ειδικούς 
 - Ανάλυση κινδύνων 
 - Σχέδια διάσωσης 
 - Καταρτίσεις και εξασκήσεις 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κινητά εξαρτήματα (π.χ. σε αυτόματα άγκιστρα, 
κλείστρα CLICK και άλλες συσκευές) να 
δ ι α τ η ρ ο ύ ν τα ι  κα θ α ρ ά .  Α ρ θ ρ ώ σ ε ι ς  ν α 
λιπαίνονται ελαφριά με (άνευ ρητίνης) λάδι 
ραπτομηχανής. 
Η συντήρηση να διεξάγεται αποκλειστικά από 
ειδικευμένο προσωπικό. Τηρείτε απαρέγκλιτα τις 
υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης αυτές και στις 
ενδεχομένως υφιστάμενες οδηγίες συντήρησης. 
Τα  π ε ρ ι π ο ι η μ έ ν α  μ έ σ α  π ρ ο σ τ α σ ί α ς 
διατηρούνται περισσότερο! 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Υγρά ΜΑΠ να στεγνώνονται με αερισμό, όχι με 
τεχνητές πηγές θερμότητας.  Μεταλλικά 
εξαρτήματα να στεγνώνονται με πανί. 
Ρυπαρά υφασμάτινα εξαρτήματα (π.χ. ζώνες 
ανακοπής και σχοινιά) να καθαρίζονται με 
χλιαρό νερό και λίγο απαλό απορρυπαντικό. Στη 
συνέχεια να ξεπλένονται με άφθονο νερό και να 
στεγνώνονται στον αέρα. Δεν επιτρέπονται άλλα 
απορρυπαντικά! 
Για την απολύμανση απευθυνθείτε παρακαλώ 
στο email: hotline@bornack.de. 
Μετά από επαφή με αλμυρό νερό το ΜΑΠ να 
διατηρείται υγρό, ώσπου να μπορεί να ξεπλυθεί 
με άφθονο αποσταγμένο νερό. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ / ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΥΣΗΣ

Συστάσεις για τη χρήση ΜΑΠ έναντι πτώσης στο 
βιομηχανικό τομέα: 

Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης πριν την πρώτη 
χρήση 
Ζώνες: έως 3 έτη 

(Υπό ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης π.χ. 
προστασία από φως, στεγνά, κανονικό κλίμα) 

Μέγιστη διάρκεια χρήσης μετά την πρώτη χρήση 
Ζώνες: έως 10 έτη 

Τακτική ή εντατική χρήση και/ή ακραίες 
συνθήκες χρήσης όπως π.χ. κοφτερές ακμές και 
χημικές επιδράσεις οδηγούν σε μειωμένη 
διάρκεια χρήσης. Ο επιχειρηματίας πρέπει να 
εξασφαλίσει την ανάλυση κινδύνου του χώρου 
εργασίας και να τη λαμβάνει υπόψη. 
Ο επιχειρηματίας πρέπει να τεκμηριώνει την 
πρώτη χρήση στο δελτίο ελέγχου ή στο 
ημερολόγιο σχοινιού για να διασφαλίζει την 
τήρηση των μέγιστων προθεσμιών. 

Θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες στο 
σύγγραμμα της BORNACK „Ablegereife von tex-
tilen PSA-Komponenten“ (Ωριμότητα παύσης 
υφασμάτινων εξαρτημάτων ΜΑΠ) στη σελίδα 
www.bornack.de. 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τον 
κατασκευαστή. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Υ γ ρ ό  Μ Α Π  ν α  σ τ ε γ ν ώ ν ε τ α ι  π ρ ι ν  τ η ν 
αποθήκευση. 
Αποθήκευση σε ξηρό χώρο, με προστασία από 
το φως. 
Το ΜΑΠ να μην αποθηκεύεται κοντά σε 
θέρμανση. 
Διαρκής επίδραση θερμοκρασιών άνω των  
+50 °C επιδρούν αρνητικά στην αντοχή των 
υφασμάτινων υλικών και μειώνουν τη διάρκεια 
ζωής. 
Το ΜΑΠ δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με 
δραστικές ουσίες (π.χ. έλαια, γράσα, οξέα, 
χημικά). 
Αποθηκεύετε το ΜΑΠ στο βαλιτσάκι ή τη θήκη 
ζώνης του. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Το ΜΑΠ να μεταφέρεται προστατευμένα στο 
βαλιτσάκι ή τη θήκη ζώνης του. 
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Το δελτίο ελέγχου πρέπει να συμπληρώνεται 
πλήρως από τον ειδικό κατά τον ετήσιο 
έλεγχο. 

Το δελτίο ελέγχου αυτό δεν αξιώνει 
πληρότητα των κριτηρίων ελέγχου και δεν 
αποδεσμεύει τον ειδικό από την δική του 
απόφαση σχετικά με τη γενική κατάσταση. 

Κατασκευαστής: 
BORNACK GmbH & Co.KG
info@bornack.de
www.bornack.de

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. έτος

2. έτος

3. έτος

4. έτος

5. έτος

6. έτος

7. έτος

8. έτος

9. έτος

10. έτος

Ημ/νία Υπογραφή 
Επόμενος 
Έλεγχος Λόγος ελέγχου 

Τύπος Όνομα προϊόντος: ______________

Ημ/νία κατασκευής: __________________

Αρ. σειράς: _________________________

Ημ/νία αγοράς: _____________________ 

Ημ/νία 1ης χρήσης: __________________

Ωριμότητα παύσης το αργότερο: _________

Τομέας εφαρμογής: __________________



GR

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

 

Παρακαλώ συμπληρώστε: 

1. 
έτος

2. 
έτος

3. 
έτος

4. 
έτος

5. 
έτος

6. 
έτος

7. 
έτος

8. 
έτος

9. 
έτος

10. 
έτος

Ιμάντα ζώνης δίχως βλάβη;

Ραφές δίχως βλάβη;

Άκρα ιμάντα ζώνης 
ασφαλισμένα / ραμμένα;

Οπλισμοί πλήρως υφιστάμενοι 
και δίχως βλάβη;

Δεν υφίσταται παραμορφώσεις 
σε μεταλλικά μέρη

Πλαστικά μέρη πλήρως 
υφιστάμενα και δίχως βλάβη;

Πόρπη σύσφιξης EASY GLIDE 
μη παραμορφωμένη και 
ελεύθερα κινούμενη;

Κλείστρα ζώνης CLICK μη 
παραμορφωμένα / ρυπαρά /
ελαττωματικά;

Αυτόματα άγκιστρα υφίστανται 
και είναι άρτια / λειτουργούν;

Οδηγίες χρήσης υφίστανται;

Σήμανση προϊόντος 
αναγνώσιμη;

Λοιπά:

Εντάξει

Αποκλείεται 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

 

Δήλωση συμμόρφωσης CE    
 
 
Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος, με έδρα στην ΕΕ, αντιπρόσωπός του  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Deutschland 
 
δηλώνει δια της παρούσης, ότι το παρακάτω αναφερόμενο μέσο ατομικής προστασίας  

 
Ζώνη ανακοπής  
BORNACK STRIPE 
 Στα μοντέλα  
δίχως δακτύλιο στερέωσης EN 358/ EN 813   
 STRIPE BASIC 
 STRIPE BASIC CLICK 
 STRIPE BASIC CLICK LIGHT 
με δακτύλιο στερέωσης EN 358/ EN 813 και παραγεμίσματα ισχίου   
 STRIPE COMFORT  
 STRIPE COMFORT CLICK  
 STRIPE COMFORT CLICK LIGHT  
 
πληρεί τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΚ 89/686 ΕΟΚ και, εάν συντρέχει, αντιστοιχεί στο, σε εθνικό 
δίκαιο εναρμονισμένο, πρότυπο EN 361, EN 358, EN 813, (σύμφωνα με το Άρθρο 8.4. 
του μέσου ατομικής προστασίας) 

 

  είναι ταυτόσημο του ΜΑΠ, που είναι αντικείμενο της 
πιστοποίησης τύπου CE αρ. P5 12 03 40506 094 

  
   
     

έκδοση από
TÜV Product Service GmbH 
Αρχή Πιστοποίησης CE 0123 
Ridlerstr. 65 
D-80339 München 

 
  
      
  
  
 

υπόκειται στην επιτήρηση παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 11, σημείο B της 
οδηγίας EΚ 89/686 ΕΟΚ, επιτηρούμενο από την κοινοποιημένη αρχή ελέγχου 
TÜV Produkt Service GmbH 
Ridlerstr. 65 
D-80339 München 

-
 

  
  
  

 
10.07.2012 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 

 Klaus Bornack
Διεύθυνση επιχείρησης  
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Σημειώσεις:
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Σημειώσεις:
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Σημειώσεις:

 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

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

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Switzerland

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

FALLSTOP
Εξοπλισμός για την ασφάλιση και 
διάσωση σε ύψη και βάθη

SAFEPOINT
Μόνιμα συστήματα ασφάλισης για 
αρχιτεκτονική και βιομηχανία

© BORNACK – Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών 
Αναπαραγωγή και διανομή, ακόμη και αποσπασματικά, μόνο με γραπτή έγκριση 
Ενηνέρωση: 01/2014 GAL Nr. 000 012 ebo


