Exofit
Przed użyciem sprzętu, zapoznaj się z ogólnymi instrukcjami użycia i serwisowania 5902392
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
ExoFitTM i ExoFitTM XP
Pełne szelki bezpieczeństwa chroniące przed upadkiem z wysokości
Dane adresowe
PRZEZNACZENIE: DBI-SALA to pełne szelki bezpieczeństwa zapewniające wsparcie dla całego ciała i
chroniące przed upadkiem z wysokości, które należy wykorzystywać jako element systemów
chroniących przed upadkiem z wysokości, pozycjonowania w miejscu pracy, systemów
ograniczających lub ratunkowych. Patrz Glosariusz w Instrukcjach Ogólnych (5902392), by
zidentyfikować ponumerowane elementy w białych ramkach.
OSTRZEŻENIE: Nie dokonuj modyfikacji sprzętu ani nie korzystaj z niego celowo niezgodnie z
przeznaczeniem. Stosując pełne szelki bezpieczeństwa razem z elementami lub podsystemami innymi
niż te opisane w tych instrukcjach, zasięgnij rady firmy Capital Safety. Stosowanie pełnych szelek
bezpieczeństwa z niektórymi podsystemami lub elementami może uniemożliwiać ich prawidłowe
działanie. Uważaj, stosując pełne szelki bezpieczeństwa w pobliżu ruchomych maszyn, urządzeń
elektrycznych, środków chemicznych i ostrych krawędzi.
ZAKŁADANIE PEŁNYCH SZELEK BEZPIECZEŃSTWA:
KROK 1: Chwyć pełne szelki bezpieczeństwa za pierścień D z tyłu (1). Uważaj, by taśmy nie były
splątane. Rys. A.
KROK 2: Przełóż ręce przez pasy na ramiona (2), trzymając pas piersiowy (3) klamrą szybkozłączną do
przodu. Rys. B, C, D.
KROK 3: Przeciągnij pasy na nogi (4) między nogami i zepnij odpowiednie klamry szybkozłączne,
wkładając języczek klamry w gniazdo. Rys. C i D. W momencie połączenia elementów klamry
usłyszysz kliknięcie. Pociągnij wolną końcówkę pasa (5) w kierunku od klamry, by dopasować pas
wygodnie wokół uda. Patrz rys. E. by poluzować pas na nogi, pociągnij żółtą plastikową część klamry
w kierunku od nogi, by pas został przeciągnięty przez klamrę. By zwolnić klamrę, jedną ręką dociśnij
srebrne zapadki (7) na klamrze do siebie, a drugą pociągnij języczek klamry. Rys. C.
KROK 4: Zapnij klamrę pasa piersiowego (3), wkładając języczek klamry do gniazda klamry
szybkozłącznej. Patrz rys. C i D. W momencie połączenia elementów klamry usłyszysz kliknięcie. Pas
piersiowy powinien znajdować się 150 mm poniżej górnej krawędzi ramion. Przeciągnij wolną część
pasa przez szlufki. Pas można dociągnąć, by dobrze przylegał, pociągając wolną końcówkę pasa na
lewo (w kierunku od klamry). By poluzować pas piersiowy, należy odciągnąć żółtą plastikową cześć
klamry od ciała, by pas został przeciągnięty przez klamrę. By zwolnić klamrę, jedną ręką dociśnij
srebrne zapadki (8) na klamrze do siebie, a drugą pociągnij języczek klamry. Rys. D.
KROK 5: Dopasuj długość pasów na ramiona (2), by dobrze pasowały, przeciągając wolną część pasa
przez klamry spadochronowe (6) po obu stronach uprzęży. Rys. B, D, E.
KROK 6: Jeśli w zestawie znajduje się zawiesie, umieść taśmę tworzącą siedzenie (22) pod
pośladkami, by zapewnić maksymalne podparcie i komfort użytkowania. W trakcie użycia przymocuj
zapasowy system chroniący przed upadkiem z wysokości do tylnego pierścienia D (23) uprzęży. Rys. J.

Uprząż ExoFitTM jest dostępna z kompatybilnym pasem do pozycjonowania w miejscu pracy z
bocznymi pierścieniami D, które są przeznaczone jedynie do pozycjonowania w miejscu pracy zgodnie
z EN358.
Rekomendowane akcesoria: Urządzenie do opuszczania EN341, urządzenie do wyhamowywania
upadku z wysokości: urządzenie samozaciskowe ze sztywną prowadnicą EN353, linki bezpieczeństwa
EN534, amortyzatory EN355, urządzenia do wyhamowywania upadku z wysokości EN360, systemy do
wyhamowywania upadku z wysokości EN363, złączki EN362.
PRZEGLĄD
Etykieta i-SafeTM RFID (9) znajdująca się na uprzęży może być stosowana w połączeniu z ręcznym
czytnikiem i-Safe oraz portalem internetowym, by uprościć przegląd oraz kontrolę stanów
magazynowych i dokonać wpisów dotyczących stanu sprzętu chroniącego przed upadkiem z
wysokości. By odsłonić etykietę i-Safe, odchyl rzep wokół warstwy wierzchniej (10) i odegnij metki
(11), by odsłoniły etykietę (9). Patrz rys. F
CZĘSTOTLIWOŚĆ:
Przed każdym użyciem pełne szelki bezpieczeństwa chroniące przed upadkiem z wysokość muszą być
sprawdzone przez osobę kompetentną inną niż użytkownik przynajmniej raz do roku. Jeżeli po raz
pierwszy korzystasz z uprzęży, skontaktuj się z przedstawicielem Obsługi Klienta lub jeśli jesteś już
zarejestrowanym użytkownikiem, odwiedź stronę: www.capitalsafety.com/isafe.html. Postępuj
zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z czytnikiem ręcznym i-Safe lub zamieszczonym na portalu
internetowym, by przetransferować dane do Internetu.
Zapisz wyniki każdego formalnego przeglądu w dzienniku przeglądów i serwisowania w sekcji
Instrukcji Ogólnych (5902392) lub skorzystaj z portalu internetowego do przeglądów i-SafeTM, by
zapisać wyniki przeglądu.
WAŻNE: Jeśli pełne szelki bezpieczeństwa były poddane oddziaływaniu siły wyhamowującej upadek
lub innym siłom, produkt należy natychmiast wycofać z użytku i zutylizować.

WAŻNE: Ekstremalne warunki pracy (trudne warunki środowiska, wydłużone użycie itp.) mogą
wymagać inspekcji o większej częstotliwości.
ETAPY PRZEGLĄDU
Krok 1:

Sprawdź wszystkie elementy uprzęży (klamry, pierścienie D, poduszkę tylną, szlufki),
nie mogą być one uszkodzone, popsute, zniekształcone i nie mogą mieć ostrych
krawędzi, zadziorów, pęknięć, zużytych elementów ani śladów korozji. Elementy
powlekane PVC nie mogą mieć nacięć, przedarć, przetarć, otworów itp. w powłoce,
by zapewnić, iż nie przewodzą prądu. Sprawdź, czy klamrę można łatwo otworzyć i
czy słychać kliknięcie po jej zamknięciu. Sprawdź spadochronową klamrę sprężynową.

Krok 2:

Sprawdź taśmy: materiał nie może być postrzępiony, przecięty, ani nie może
zawierać popękanych włókien. Sprawdź, czy nie ma przetarć, otarć, pleśni,
przypalonych części ani partii o zmienionym kolorze. Sprawdź, czy szwy nie są
wyciągnięte lub przecięte. Pęknięte szwy mogą wskazywać, że uprząż była poddana
oddziaływaniu siły podczas upadku i musi zostać wycofana z użytku. Przeprowadzając

coroczną formalną inspekcję modeli XP uprzęży ExoFit, należy zdjąć poduszkę tylną i
pasy na nogi, by ułatwić przegląd taśm.
Krok 3:

Sprawdź wszystkie etykiety, które powinny być na miejscu i w pełni czytelne.

Krok 4:

Sprawdź każdy element systemu lub podsystemu zgodnie z instrukcjami producenta.

Krok 5:

Zapisz datę i wyniki przeglądu w dzienniku przeglądów i serwisowania w Instrukcjach
Ogólnych (5902392).

Krok 6:
„D” i

Sprawdź wskaźnik obciążeń na modelach uprzęży XP i ExoFit wyposażonych w stojący
wskaźnik obciążeń. Patrz rys. G. G-1 pokazuje uprząż w stanie normalnym. Pierścień D
(12) jest osadzony na trzpieniu (13). Jeśli grzbietowy pierścień D uprzęży był poddany
obciążeniu (14) (G-2) pojawi się czerwony obszar u podstawy pierścienia D (15),
wskazujący, że uprząż była poddana oddziaływaniu siły granicznej. Wskaźnika
obciążenia nie można zresetować, a taka uprząż musi być wycofana z użytku i
zutylizowana.

Jeśli przegląd ujawni defekty pełnych szelek bezpieczeństwa należy je natychmiast wycofać z użytku i
zutylizować.
UWAGA: Tylko DBI-SALA lub podmioty posiadające pisemne upoważnienie mogą dokonywać napraw
sprzętu.
SERWISOWANIE, KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE
A. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA PEŁNYCH SZELEK BEZPIECZEŃSTWA
(Patrz B, by znaleźć instrukcje dotyczące prania pełnych szelek bezpieczeństwa chroniących przed
łukiem elektrycznym)

KROK 1:

Oczyść punktowo całe pełne szelki bezpieczeństwa ExoFit wodą z łagodnym
detergentem. Uprząż można prać, stosując detergent bez wybielacza. Temperatura
wody stosowanej do prania i płukania nie może przekraczać 70°C.

KROK 2:

Przed upraniem ExoFit XP uprzęży usuń poduszki. Patrz rys. H. By usunąć poduszki,
otwórz zatrzaski i suwaki (16), po czym poduszki odpadną od pasów uprzęży. Na rys
(17) pokazano jedną poduszkę mocowaną do pasa na nogę.

KROK 3:

Włóż uprząż do dostarczonego worka do prania. Worek ma na celu chronić elementy
uprzęży przed splątaniem i zapobiegać uszkodzeniu pralki. Korzystanie z worka do
prania poduszek jest opcjonalne. Uwaga: do prania uprzęży i poduszek należy
stosować detergent bez wybielacza.

KROK 4:

Uprząż i poduszki można suszyć na powietrzu lub w suszarce bębnowej w niskiej
temperaturze, nieprzekraczającej 90°C.

KROK 5:

Włóż poduszki na miejsce przed ponownym wykorzystaniem uprzęży. Patrz rys. I.
W tym celu rozłóż uprząż jak pokazano na rysunku i umieść poduszki /ExoFit XP pod
pasami. Następnie zagnij klapki z suwakami (18) na pasie i zapnij zatrzaski oraz zasuń
suwaki. Uwaga: niższy zatrzask mocujący poduszkę do pasam na nogę musi łączyć się

między warstwami pasa do siadania (19). Na rys. pokazano tylko jedną poduszkę do
pasa na nogę.
KROK 6:

Poduszki mają otwory na naramienny pierścień D. Patrz rys. J. Wymieniając poduszki,
upewnij się, że pierścienie D są umieszczone na pasach naramiennych w taki sposób,
że wystają przez otwory (20) i można do nich przyłączyć (21) system wyciągania.

B. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA PEŁNYCH SZELEK BEZPIECZEŃSTWA CHRONIĄCYCH PRZED
UPADKIEM Z WYSOKOŚCI I PRZED ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM:
Krok 1:

WAŻNE:

Oczyść punktowo pełne szelki bezpieczeństwa ExoFit. Połóż taśmy na płaskiej
powierzchni i oczyść je z każdej strony łagodnym detergentem bez wybielacza,
korzystając z gąbki lub lekkiej szczotki, tak by nie uszkodzić ani nie zbić włókien.
Dokładnie spłucz. Woda do prania i płukania musi być letnia lub zimna.

Pełne szelki bezpieczeństwa zgodne z ASTM F887-2004 muszą być czyszczone
łagodnym detergentem bez wybielacza a nie mydłem, ponieważ mydło może
pozostawiać osady, które mogą osłabiać ognioodporność produktu.

Krok 2:

By dokładnie oczyścić ExoFit XP, należy wyjąć poduszki. Patrz rys H. W tym celu
otwórz zatrzaski i suwaki (16), po czym poduszki odpadną od pasów uprzęży. Na rys
(17) pokazano jedną poduszkę mocowaną do pasa na nogę.

Krok 3:

Uprząż i poduszki należy dokładnie wysuszyć na powietrzu przed kolejnym użyciem.
Nie należy ich suszyć w suszarce mechanicznej.

WAŻNE: Mokra uprząż ma niższą wytrzymałość.
Krok 4:

Patrz krok 5 powyżej.

Krok 5:

Patrz krok 6 powyżej.

WAŻNE:

Nadmierne zabrudzenie uprzęży, nagromadzenie na niej lakierów itp. może
uniemożliwiać jej odpowiednie działanie, a w sytuacjach ekstremalnych doprowadzić do
degradacji taśm w taki sposób, że zostanie ona osłabiona i produkt nie będzie zdatny do
dalszego użytku.

Więcej informacji na temat czyszczenia można uzyskać od firmy Capital Safety. Jeżeli
masz pytania dotyczące stanu swojej uprzęży lub jakiekolwiek wątpliwości dotyczące
możliwości jej użytkowania, skontaktuj się z firmą Capital Safety.

MATERIAŁY
Standardowe: wszystkie uprzęże oznaczone ASTM F887-2004 spełniają wymagania testowe tej
normy.

Taśmy
Uprząż standardowa: taśma poliestrowa o wytrzymałości na rozciąganie 26,6 kN
Uprząż odporna na działanie łuku elektrycznego: taśma nylonowa o wytrzymałości na rozciąganie
31kN, wytrzymałość na rozciąganie tkaniny Kevlar® pokrytej Nomex ® wynosi 31 kN
Poduszka i warstwa wierzchnia przykrywająca etykietę: wszystkie tkaniny zewnętrzne stanowią
mieszankę Nomex® i Kevlar ®. Mocowania do haczyków i szlufek są ognioodporne.

Opcjonalne akcesoria:
- Poduszka na biodra z bocznymi pierścieniami D
- Taśma z tkaniny Kevlar® pokryta Nomex®
- Elementy niewzniecające iskier/nieprzewodzące prądu pokryte PVC
- Poduszki na biodra, nogi i plecy chroniące przed łukiem elektrycznym
- Powleczona poliuretanem grzbietowa pętla chroniąca przed łukiem elektrycznym
Uwaga: Tkaniny Nomex® i Kevlar® należą do DuPont.
ETYKIETA Z OSTRZEŻENIEM
Stosowana na nylonowych uprzężach zgodnych z ASTM F887-2004
OSTRZEŻENIE: przed użyciem sprzętu należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcje producenta.
Należy przestrzegać instrukcji dostarczonych razem z tym produktem, gdyż w
przeciwnym wypadku jego stosowanie może skutkować poważnym urazem lub
śmiercią. Jeśli potrzebujesz instrukcji, skontaktuj się z DBI-SALA. Każdorazowo
sprawdzaj produkt przed użyciem. Nie używaj sprzętu, jeśli zauważysz ślady zużycia
lub uszkodzenie. Pełne szelki bezpieczeństwa mają na celu chronić przed
najpoważniejszymi upadkami z wysokości. Elementy, które zostały poddane
oddziaływaniu siły wyhamowującej upadek należy natychmiast wycofać z użytku i
zniszczyć. Łącząc elementy należy korzystać wyłącznie z elementów
samozabezpieczających, a łączone uchwyty i pierścienie D musza być kompatybilne
pod względem rozmiaru, kształtu i wytrzymałości. Uprząż nie jest ognioodporna ani
odporna na wysokie temperatury. Naprawy mogą być przeprowadzane jedynie przez
DBI-SALA. Modyfikacje sprzętu lub wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem
skutkują utratą gwarancji.
2. Materiał: taśma nylonowa
3. Wytrzymałość: 140,1 kg
4. Nie usuwać etykiety
ETYKIETA Z OSTRZEŻENIEM
Stosowana na uprzężach z Nomex ® / Kevlar ® zgodnych z ASTM F887-2004
OSTRZEŻENIE: przed użyciem sprzętu należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcje producenta.
Należy przestrzegać instrukcji dostarczonych razem z tym produktem, gdyż w

przeciwnym wypadku jego stosowanie może skutkować poważnym urazem lub
śmiercią. Jeśli potrzebujesz instrukcji, skontaktuj się z DBI-SALA. Każdorazowo
sprawdzaj produkt przed użyciem. Nie używaj sprzętu, jeśli zauważysz ślady zużycia
lub uszkodzenie. Pełne szelki bezpieczeństwa mają na celu chronić przed
najpoważniejszymi upadkami z wysokości. Elementy, które zostały poddane
oddziaływaniu siły wyhamowującej upadek należy natychmiast wycofać z użytku i
zniszczyć. Łącząc elementy należy korzystać wyłącznie z elementów
samozabezpieczających, a łączone uchwyty i pierścienie D musza być kompatybilne
pod względem rozmiaru, kształtu i wytrzymałości. Uprząż nie jest ognioodporna ani
odporna na wysokie temperatury. Naprawy mogą być przeprowadzane jedynie przez
DBI-SALA. Modyfikacje sprzętu lub wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem
skutkują utratą gwarancji.
2. Materiał: taśma Nomex ® / Kevlar ®
3. Wytrzymałość: 140,1 kg
4. Nie usuwać etykiety
ETYKIETA Z OSTRZEŻENIEM
1. OSTRZEŻENIE: przed użyciem sprzętu należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcje producenta.
Należy przestrzegać instrukcji dostarczonych razem z tym produktem, gdyż w
przeciwnym wypadku jego stosowanie może skutkować poważnym urazem lub
śmiercią. Jeśli potrzebujesz instrukcji, skontaktuj się z DBI-SALA. Każdorazowo
sprawdzaj produkt przed użyciem. Nie używaj sprzętu, jeśli zauważysz ślady zużycia
lub uszkodzenie. Pełne szelki bezpieczeństwa mają na celu chronić przed
najpoważniejszymi upadkami z wysokości. Elementy, które zostały poddane
oddziaływaniu siły wyhamowującej upadek należy natychmiast wycofać z użytku i
zniszczyć. Łącząc elementy należy korzystać wyłącznie z elementów
samozabezpieczających, a łączone uchwyty i pierścienie D musza być kompatybilne
pod względem rozmiaru, kształtu i wytrzymałości. Uprząż nie jest ognioodporna ani
odporna na wysokie temperatury. Naprawy mogą być przeprowadzane jedynie przez
DBI-SALA. Modyfikacje sprzętu lub wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem
skutkują utratą gwarancji.

2. Materiał: siatka poliestrowa
3. Wytrzymałość:
4. Ostrzeżenie: nie należy obciążać tego ani innych elementów systemu ponad miarę. Wytrzymałość
określa wagę łączną, na którą składa się waga użytkownika, jego odzieży, narzędzi
oraz przenoszonych elementów. Więcej informacji można uzyskać od DBI-SALA.
5. Nie usuwać etykiety.
ETYKIETY Z OSTRZEŻENIEM I INSTRUKCJAMI DOTYCZĄCYMI STOSOWANIA
1. System chroniący przed upadkiem z wysokości i system ratunkowy.
2. System do zawieszenia pracownika lub kontrolowanego opuszczania.
3. Ograniczony dostęp/możliwości ratunkowe.

4.
5.
6.
7.

System pozycjonowania w miejscu pracy.
Dostęp z drabiny.
CE może być używane do systemów chroniących przed upadkiem z wysokości.
Ostrzeżenie: przed użyciem sprzętu należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcje
producenta. Należy przestrzegać instrukcji dostarczonych razem z tym produktem, gdyż w
przeciwnym wypadku jego stosowanie może skutkować poważnym urazem lub śmiercią. Jeśli
potrzebujesz instrukcji, skontaktuj się z Capital Safety. Sprawdzaj produkt przed
każdorazowym użyciem. Nie używaj sprzętu, jeśli zauważysz ślady zużycia lub uszkodzenie.
Jeśli na etapie przeglądu zostanie wykryte zużycie lub uszkodzenie sprzętu, należy go
natychmiast wycofać z użytku. Należy korzystać wyłącznie z kompatybilnych połączeń. Nie
należy dokonywać modyfikacji ani naprawiać uprzęży.

ETYKIETA Z INSTRUKCJAMI
Uprząż krzyżowa i kamizelkowa
1. Uprząż krzyżowa
A. Tylny pierścień D służy do ochrony przed upadkiem z wysokości oraz akcji ratunkowych.
B. Przedni pierścień D (jeśli jest dostępny) CE – do ochrony przed upadkiem z wysokości,
ANSI/OSHA – do pozycjonowania w miejscu pracy, wspinania się po drabinie lub ochrony
przed upadkiem z wysokości maks. 60 cm.
C. Boczne pierścienie D (jeśli są dostępne) służą do pozycjonowania w miejscu pracy.
2. Uprząż kamizelkowa
A. Tylny pierścień D służy do ochrony przed upadkiem z wysokości oraz akcji ratunkowych.
B. Przedni pierścień D (jeśli jest dostępny) CE – do ochrony przed upadkiem z wysokości,
ANSI/OSHA – do pozycjonowania w miejscu pracy, wspinania się po drabinie lub ochrony
przed upadkiem z wysokości maks. 60 cm.
C. Boczne pierścienie D (jeśli są dostępne) służą do pozycjonowania w miejscu pracy.
D. Pierścienie D naramienne (jeśli są dostępne) służą tylko do akcji ratunkowych. Nie należy
ich wykorzystywać w innym celu. Należy korzystać wyłącznie z samozabezpieczających
zatrzasków.
3. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach użytkownika.
ETYKIETA NA PĘTLI Z TAŚMY W UPRZĘŻY
1. Pętla z taśmy – element systemu chroniącego przed upadkiem lub wyhamowującego upadek.
2. Pierścień D lub pętla z taśmy – element pełnych szelek bezpieczeństwa
3. OSTRZEŻENIE: Z pętlami z taśmy można łączyć jedynie kompatybilne elementy złączne.
Karabińczyki zatrzaskowe (zarówno samo-zabezpieczające jak i bez tej funkcji) podłączone do pętli z
taśmy mogą nie zapewniać niezawodnego połączenia. Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach
szczegółowych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnym urazem lub śmiercią.
Nie usuwać etykiety.

ETYKIETA DO INSPEKCJI/IDENTYFIKACYJNA
1. Data przeprowadzenia przeglądu.
2. Inicjały inspektora.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dziennik przeglądów.
Patrz etykieta identyfikacyjna RFID w przezroczystej torebce.
Nie usuwaj tej etykiety.
Nazwa produktu: pełne szelki bezpieczeństwa.
Materiał: siatka poliestrowa: nylon
Wytrzymałość: 140 kg.
Data produkcji, numer szarży, numer modelu, wielkość i klasa.

ETYKIETA RFID DO INSPEKCJI/IDENTYFIKACYJNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Data produkcji, numer szarży, numer modelu oraz normy, jakie spełnia dany produkt.
Normy, jakie spełnia dany produkt (patrz 1).
Normy europejskie dla pełnych szelek bezpieczeństwa.
Numer organizacji odpowiedzialnej za nadzorowanie produkcji środków ochrony
indywidualnej.
Uwaga: Zapoznaj się z instrukcjami.
Data przeglądu.
Inicjały inspektora.
Dziennik przeglądów.
Patrz etykieta identyfikacyjna w przezroczystej torebce.
Nie usuwaj etykiety.

ETYKIETA BEZPIECZEŃSTWA
1. Ostrzeżenie, informacje dotyczące przeglądu i instrukcji po wewnętrznej stronie.
2. Ten produkt należy do:
ETYKIETY PODAJĄCA WYMIARY
ETYKIETA Z NUMEREM SERYJNYM RFID
PUNKT MOCOWANIA SYSTEMU WYHAMOWUJĄCEGO UPADEK Z WYSOKOŚCI
ETYKIETY STANDARDOWE
1. Informacje o użytkowniku: wpisać permanentnym markerem.
2. Norma europejska.
3. Numer organizacji odpowiedzialnej za nadzorowanie produkcji środków ochrony
indywidualnej.
4. Uwaga: Zapoznaj się z instrukcjami.
5. Produkt zgodny z następującymi normami.

OGRANICZONA GWARANCJA BEZTERMINOWA
Gwarancja dla Użytkownika Końcowego: CAPITAL SAFETY gwarantuje pierwotnemu użytkownikowi
końcowemu („Użytkownik Końcowy”), że jego produkty są wolne od wad materiałowych i
produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i funkcjonowania. Niniejsza gwarancja
obejmuje cały okres użytkowania produktu od dnia jego zakupu przez Użytkownika Końcowego,
w stanie nowym i nieużywanym, od autoryzowanego dystrybutora CAPITAL SAFETY. Całkowita
odpowiedzialność CAPITAL SAFETY wobec Użytkownika Końcowego i wyłączny środek prawny
przysługujący Użytkownikowi Końcowemu w ramach niniejszej gwarancji ogranicza się do naprawy
lub wymiany na nowy każdego wadliwego produktu w całym okresie jego użytkowania (jak
CAPITAL SAFETY uzna za stosowne według własnego uznania). Żadne ustne i pisemne informacje
czy rady udzielane przez CAPITAL SAFETY lub jej dystrybutorów, dyrektorów, urzędników, agentów
lub pracowników nie stanowią żadnych innych lub dodatkowych gwarancji ani w żaden sposób
nie zwiększają zakresu niniejszej gwarancji. CAPITAL SAFETY nie ponosi odpowiedzialności za
wady, które są wynikiem nadużywania, niewłaściwego użytkowania, zmiany lub modyfi kacji
produktu, lub za wady spowodowane instalacją, utrzymaniem lub użytkowaniem produktu w
sposób niezgodny z instrukcją producenta. NINIEJSZA GWARANCJA JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ
MAJĄCĄ ZASTOSOWANIE DO NASZYCH PRODUKTÓW I WYKLUCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE
I ZOBOWIĄZANIA, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE.

