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ΠΡΌΛΟΓΟΣ: Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν την εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος οριζόντιου ιμάντα ιστού Pro-Line™
Web Horizontal Lifeline. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός προγράμματος κατάρτισης των εργαζομένων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν αυτό αποτελεί τμήμα ενός ατομικού συστήματος ανάσχεσης πτώσης. Ο χρήστης
πρέπει να τηρεί τις οδηγίες του κατασκευαστή για κάθε εξάρτημα του συστήματος. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να
παρέχονται στον χρήστη του εξοπλισμού αυτού. Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει αυτές τις
οδηγίες προτού χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό. Οι οδηγίες του εξοπλισμού θα πρέπει να τηρούνται για τη σωστή
χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού. Αλλοίωση ή κατάχρηση αυτού του εξοπλισμού ή ακόμα και αποτυχία
τήρησης των οδηγιών μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

5902392

ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ: Τα λευκά πλαίσια αναφοράς για το
γλωσσάρι στο εξώφυλλο αυτών των οδηγιών, αναφέρουν στοιχεία από το «Γλωσσάρι» στις
«Γενικές Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης» (5902392).
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ: Τα μαύρα πλαίσια αναφοράς για
το γλωσσάρι στο εξώφυλλο αυτών των οδηγιών αναφέρονται στα ακόλουθα στοιχεία:
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1 :Σύστημα Pro-Line™ Web HLL 2 :Μήκος ανοίγματος 18,29 μ. μέγ. 3 :Μηχανισμός
απορρόφησης ενέργειας στη γραμμή 4 :Καραμπίνερ 5 :Καστάνια σύσφιξης (εντατήρας)
6 : Εξάρτημα κρίκου O-ring για τον χρήστη (σχοινί) 7 :Προσαρμογέας πρόσδεσης (σύνδεσμος
αγκύρωσης)

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ: Αποτελεί ευθύνη των χρηστών αυτού του εξοπλισμού να κατανοήσουν αυτές τις οδηγίες και να εκπαιδευτούν
στη σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση αυτού του εξοπλισμού. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν τις συνέπειες της
ακατάλληλης εγκατάστασης ή χρήσης αυτού του εξοπλισμού. Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν αποτελεί υποκατάστατο ενός
προγράμματος κατάρτισης. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε περιοδική βάση ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια γνώσεων των
χρηστών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Καταγράψτε τα στοιχεία αναγνώρισης του προϊόντος από την ετικέτα ταυτότητας στο αρχείο
καταγραφής επιθεώρησης και συντήρησης αυτού του εγχειριδίου.
ΣΚΟΠΌΣ: Το σύστημα οριζόντιου ιμάντα ιστού έχει σχεδιαστεί για χρήση ως μέσο αγκύρωσης για ένα ή δύο άτομα.
Χρησιμοποιήστε το σύστημα οριζόντιου ιμάντα ιστού όπου απαιτείται δυνατότητα οριζόντιας κινητικότητας και προστασία από
πτώσεις.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ: Οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν στην εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος οριζόντιου ιμάντα ιστού.
Ενδέχεται να ισχύουν άλλοι περιορισμοί:
ΜΗΚΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΜΑΝΤΑ: Το μέγιστο μήκος έκτασης είναι 18,29 μ. Το μήκος έκτασης πρέπει να μειώνεται όταν
η ελεύθερη απόσταση είναι περιορισμένη.
ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ: Το σύστημα οριζόντιου ιμάντα ιστού πρέπει να εγκαθίσταται σε σημεία αγκύρωσης που πληρούν τις απαιτήσεις.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Η μέγιστη δυνατότητα αντοχής του συστήματος οριζόντιου ιμάντα ιστού είναι δύο άτομα. Το
μέγιστο δυνατό βάρος κάθε ατόμου, μαζί με τα εργαλεία και τον ρουχισμό, που μπορεί να αντέξει είναι τα 141 κιλά.
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ: Το συνδετικό υποσύστημα του κάθε ατόμου πρέπει να περιορίζει τις δυνάμεις ανάσχεσης πτώσης
στα 4 kN ή λιγότερα.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ: Προσαρτήστε και χρησιμοποιήστε το ατομικό σύστημα ανάσχεσης πτώσης με τέτοιον τρόπο που η μέγιστη
πιθανή ελεύθερη πτώση να μην υπερβαίνει τις κρατικές, ρυθμιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του
υποσυστήματος. Βλ. τις οδηγίες του κατασκευαστή του υποσυστήματος για περισσότερες πληροφορίες.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΤΩΣΗΣ: Πρέπει να υπάρχει επαρκής απόσταση κάτω από τον εργάτη για την ανάσχεση μιας πτώσης πριν ο χρήστης
έρθει σε επαφή με το χαμηλότερο επίπεδο ή άλλο εμπόδιο.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΜΑΤΟΣ: Πρέπει να χρησιμοποιείται εξάρτυση πλήρους σώματος με το σύστημα οριζόντιου ιμάντα ιστού.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Η χρήση αυτού του εξοπλισμού σε περιοχές με περιβαλλοντικούς κινδύνους μπορεί να απαιτεί
πρόσθετες προφυλάξεις για τη μείωση της πιθανότητας τραυματισμού του χρήστη ή ζημιάς στον εξοπλισμό. Οι κίνδυνοι μπορεί να
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: υψηλή θερμότητα, καυστικά χημικά, διαβρωτικά περιβάλλοντα, ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής
τάσης, αέρια, κινητά μηχανήματα και αιχμηρές προεξοχές. Επικοινωνήστε με τη Capital Safety εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη
χρήση αυτού του εξοπλισμού όταν υπάρχουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.
ΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ: Δείτε το σχήμα 2. Πτώσεις με ταλάντωση ενδέχεται να προκύψουν όταν το σημείο αγκύρωσης δεν
βρίσκεται ακριβώς από πάνω σημείο που βρίσκεται ο χρήστης. Η δύναμη που αναπτύσσεται μετά από πρόσκρουση σε αντικείμενο
κατά τη διάρκεια πτώσης με ταλάντωση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Περιορίστε τις πτώσεις με
ταλάντωση, δουλεύοντας, όσο αυτό είναι δυνατό, ακριβώς κάτω από το σημείο αγκύρωσης. Μην επιτρέπετε πτώση με ταλάντωση
εάν υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού. Οι πτώσεις με ταλάντωση θα αυξήσουν σημαντικά τον ελεύθερο χώρο που απαιτείται κατά
τη χρήση επανατυλισσόμενου ιμάντα ή άλλου συνδετικού υποσυστήματος μεταβλητού μήκους. Εάν υφίστανται συνθήκες πτώσεων
με ταλάντωση στην εγκατάστασή σας, επικοινωνήστε με την Capital Safety προτού προχωρήσετε με τις εργασίες.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση από άτομα που είναι εκπαιδευμένα στη σωστή εφαρμογή και χρήση του.
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: Το Pro-Line™ Web HLL System συμμορφώνεται με το πρότυπο EN:795.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ: Το σύστημα οριζόντιου ιμάντα ιστού πρέπει να
χρησιμοποιείται με εγκεκριμένα από την Capital Safety
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εξαρτήματα και υποσυστήματα. Τα μη εγκεκριμένα εξαρτήματα και υποσυστήματα ενδέχεται να μην είναι συμβατά και μπορεί να
επηρεάσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ: Οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση
στον κρίκο O-ring στον οριζόντιο ιμάντα (γάντζοι, καραμπίνερ, κρίκοι D-ring) πρέπει να υποστηρίζουν τουλάχιστον 22,2 kN. Οι
σύνδεσμοι και τα στοιχεία προσάρτησης πρέπει να είναι συμβατά σε μέγεθος, σχήμα και αντοχή. Οι μη συμβατοί σύνδεσμοι μπορεί
να απεμπλακούν απροσδόκητα (roll-out). Μην χρησιμοποιείτε συνδέσμους που δεν κλειδώνουν με αυτό το σύστημα.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ: Οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση του οριζόντιου ιμάντα στις ακρινές
αγκυρώσεις πρέπει να είναι συμβατοί με το σημείο σύνδεσης. Η σύνδεση πρέπει να είναι θετική και, μαζί με τα συνδετικά στοιχεία,
ικανή να υποστηρίζει φορτίο 22,2 kN χωρίς αποτυχία.
ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΜΗΣ: Τα δομικά σημεία αγκύρωσης πρέπει να είναι άκαμπτα και ικανά να υποστηρίξουν τουλάχιστον 16 kN κατά
μήκος του άξονα του οριζόντιου ιμάντα. Οι αγκυρώσεις πρέπει επίσης να υποστηρίζουν τουλάχιστον 16 kN προς όλες τις πιθανές
κατευθύνσεις της ανάσχεσης πτώσης που είναι κάθετες προς τον άξονα του οριζόντιου ιμάντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι αγκυρώσεις πρέπει να είναι άκαμπτες. Σημαντικές παραμορφώσεις των αγκυρώσεων θα επηρεάσουν
την απόδοση του συστήματος και ενδέχεται να αυξήσουν την απαιτούμενη ελεύθερη απόσταση πτώσης κάτω από το σύστημα,
γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
Συνδετικό υποσύστημα: Το συνδετικό υποσύστημα είναι το μέρος του ατομικού συστήματος ανάσχεσης πτώσης που
χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μεταξύ του υποσυστήματος οριζόντιου ιμάντα και το στοιχείο προσάρτησης της εξάρτυσης
ανάσχεσης πτώσης. Το συνδετικό υποσύστημα πρέπει να περιορίζει τις δυνάμεις που εφαρμόζονται στον οριζόντιο ιμάντα σε 4 kN
ή λιγότερο.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ελέγξτε αυτόν τον εξοπλισμό. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό εάν ο έλεγχος αποκάλυψε
επισφαλείς συνθήκες ή ελαττώματα. Σχεδιάστε τη χρήση του συστήματος προστασίας από πτώσεις πριν οι εργάτες εκτεθούν
σε επικίνδυνες συνθήκες. Πριν από τη χρήση αυτού του συστήματος, λάβετε υπόψη όλους τους παράγοντες που μπορεί να
επηρεάσουν την ασφάλειά σας. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή για κάθε εξάρτημα του ατομικού
συστήματος ανάσχεσης πτώσης. Όλες οι εξαρτήσεις και τα συνδετικά υποσυστήματα Capital Safety διαθέτουν ξεχωριστές οδηγίες
χρήσης. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
Εξετάστε αυτές τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τους περιορισμούς του συστήματος και άλλες απαιτήσεις.
Εξετάστε τις ισχύουσες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια ελεύθερης απόστασης συστήματος και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν
πραγματοποιηθεί αλλαγές στην εγκατάσταση του συστήματος (δηλ. το μήκος) ή δεν προέκυψαν τροποποιήσεις που θα μπορούσαν
να επηρεάσουν την απαιτούμενη ελεύθερη απόσταση πτώσης στον χώρο εργασίας.
Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα εάν απαιτούνται αλλαγές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε και μην κάνετε εσκεμμένα κατάχρηση αυτού του εξοπλισμού. Συμβουλευτείτε την Capital
Safety όταν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε συνδυασμό με εξαρτήματα ή υποσυστήματα διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται
στο παρόν εγχειρίδιο. Ορισμένοι συνδυασμοί υποσυστημάτων και εξαρτημάτων μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του εξοπλισμού
αυτού. Συνιστάται προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό κοντά σε κινητά μηχανήματα, ηλεκτρικούς κινδύνους, χημικούς
κινδύνους και αιχμηρές προεξοχές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν δεν είστε σίγουροι ότι ο οργανισμός σας απορρόφησε το τράνταγμα
από τη συγκράτηση της πτώσης. Η ηλικία και η φυσική κατάσταση μπορεί να επηρεάζουν την ικανότητα αντοχής σας στις
δυνάμεις πτώσεων. Το σύστημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από εγκύους και ανηλίκους.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Το σχήμα 1 δείχνει μια τυπική εγκατάσταση οριζόντιου ιμάντα ιστού. Κατά τη χρήση σχοινιού
απορρόφησης ενέργειας για τη σύνδεση με το σύστημα, οι ακρινές αγκυρώσεις πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σε ύψος που να
περιορίζει την ελεύθερη πτώση στα 2 μ. Όταν χρησιμοποιείτε επανατυλισσόμενο ιμάντα (self retracting lifeline, SRL) για τη
σύνδεση στο σύστημα, οι ακρινές αγκυρώσεις πρέπει να είναι τοποθετημένες πάνω από τον χρήστη. Ο SRL, όταν δεν είναι σε
έκταση, πρέπει να βρίσκεται πάνω από το επίπεδο προσάρτησης της εξάρτυσης. Το σύστημα οριζόντιου ιμάντα πρέπει να είναι
τοποθετημένο σε επίπεδο που να ελαχιστοποιεί την ελεύθερη πτώση ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την εύκολη χρήση. Ο οριζόντιος
ιμάντας πρέπει να είναι τοποθετημένος κοντά στο σημείο εργασιών για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πτώσης ταλάντωσης. Το
μήκος του συνδετικού υποσυστήματος πρέπει να διατηρηθεί όσο κοντύτερο είναι δυνατό, ώστε να μειωθεί η πιθανή ελεύθερη
πτώση και η απαιτούμενη απόσταση πτώσης. Και οι δύο αγκυρώσεις πρέπει να εγκατασταθούν περίπου στο ίδιο ύψος, έτσι ώστε το
σύστημα οριζόντιου ιμάντα να μην έχει κλίση άνω των 5 μοιρών.
Προσδιορίστε τις θέσεις των ακρινών αγκυρώσεων και αξιολογήστε την ανθεκτικότητά τους. Προσδιορίστε το μήκος έκτασης και
αξιολογήστε την απαιτούμενη ελεύθερη απόσταση χρησιμοποιώντας τα σχήματα 5, 6, 7, 8, 9 και 10.

Σχήμα 3 - Εγκατάσταση προσαρμογέα πρόσδεσης σε κάθετη ή επικλινή δομή αγκύρωσης
Α

Κάθετη ή επικλινής δομή αγκύρωσης

B

Προσαρμογέας πρόσδεσης

C

Τυλίξτε τον προσαρμογέα πρόσδεσης δύο φορές γύρω από τη δομή αγκύρωσης

4

Σχήμα 4 - Απαιτήσεις ανθεκτικότητας αγκύρωσης
Α
16,0 kN κατ' ελάχιστο
B
C
D

16,0 kN κατ' ελάχιστο (προς όλες τις πιθανές κατευθύνσεις της ανάσχεσης πτώσης που είναι κάθετες προς τον άξονα
του ιμάντα)

Σχήμα 5 - Αξιολόγηση απόστασης για έναν εργάτη συνδεδεμένο στο σύστημα με σχοινί απορρόφησης
ενέργειας της Capital Safety
Α

Μήκος έκτασης

B

Απαιτούμενη ελεύθερη απόσταση από το κοντινότερο χαμηλότερο επίπεδο ή εμπόδιο μέχρι το ύψος του συστήματος
οριζόντιου ιμάντα:
1.) Βρείτε το μήκος έκτασης του συστήματός σας στο σχήμα 8.
2.) Βρείτε το μήκος σχοινιού σας στο σχήμα 8.
3.) Η απαιτούμενη ελεύθερη απόσταση είναι το σημείο όπου απαντάται το μήκος έκτασης με το μήκος σχοινιού.

C

Σχοινί απορρόφησης ενέργειας

D

Επίπεδο εκτέλεσης εργασιών

Ε

Χαμηλότερο επίπεδο ή εμπόδιο

Σχήμα 6 - Αξιολόγηση απόστασης για δύο εργάτες συνδεδεμένους στο σύστημα με σχοινί
απορρόφησης ενέργειας της Capital Safety
Α

Μήκος έκτασης

B

Απαιτούμενη ελεύθερη απόσταση από το κοντινότερο χαμηλότερο επίπεδο ή εμπόδιο μέχρι το ύψος του συστήματος
οριζόντιου ιμάντα:
1.) Βρείτε το μήκος έκτασης του συστήματός σας στο σχήμα 9.
2.) Βρείτε το μήκος σχοινιού σας στο σχήμα 9.
3.) Η απαιτούμενη ελεύθερη απόσταση είναι το σημείο όπου απαντάται το μήκος έκτασης με το μήκος σχοινιού.

C

Σχοινί απορρόφησης ενέργειας

D

Επίπεδο εκτέλεσης εργασιών

Ε

Χαμηλότερο επίπεδο ή εμπόδιο

Σχήμα 7 - Αξιολόγηση απόστασης για έναν ή δύο εργάτες συνδεδεμένους στο σύστημα με
επανατυλισσόμενο ιμάντα της Capital Safety
Α

Μήκος έκτασης

B

Απαιτούμενη ελεύθερη απόσταση από το κοντινότερο χαμηλότερο επίπεδο ή εμπόδιο μέχρι το επίπεδο εκτέλεσης
εργασιών:
1.) Βρείτε το μήκος έκτασης του συστήματός σας στο σχήμα 10.
2.) Προσδιορίστε τον αριθμό των εργατών που θα συνδεθούν στο σύστημα.
3.) Η απαιτούμενη ελεύθερη απόσταση είναι το σημείο όπου απαντάται το μήκος έκτασης με τον αριθμό εργατών.

C

Επανατυλισσόμενος ιμάντας

D

Επίπεδο εκτέλεσης εργασιών

Ε

Χαμηλότερο επίπεδο ή εμπόδιο
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Σχήμα 8 - Απαιτούμενη απόσταση για έναν εργάτη συνδεδεμένο στο σύστημα με σχοινί απορρόφησης
ενέργειας της Capital Safety
Α

Μήκος έκτασης σε μέτρα

B

Μήκος σχοινιού απορρόφησης ενέργειας σε μέτρα

Σχήμα 9 - Απαιτούμενη απόσταση για δύο εργάτες συνδεδεμένους στο σύστημα με σχοινί
απορρόφησης ενέργειας της Capital Safety
Α

Μήκος έκτασης σε μέτρα

B

Μήκος σχοινιού απορρόφησης ενέργειας σε μέτρα

Σχήμα 10 - Απαιτούμενη απόσταση για έναν ή δύο εργάτες συνδεδεμένους στο σύστημα με
επανατυλισσόμενο ιμάντα
Α

Μήκος έκτασης σε μέτρα

B

Απαιτούμενη απόσταση κάτω από το επίπεδο εκτέλεσης εργασιών για έναν εργάτη σε μέτρα

C

Απαιτούμενη απόσταση κάτω από το επίπεδο εκτέλεσης εργασιών για δύο εργάτες σε μέτρα

Εγκαταστήστε τους συνδέσμους αγκύρωσης. Το σύστημα οριζόντιου ιμάντα ιστού περιλαμβάνει δύο συνδέσμους αγκύρωσης
προσαρμογέων πρόσδεσης. Για να εξασφαλίσετε ότι ο προσαρμογέας πρόσδεσης δεν γλιστρά προς τα κάτω σε κάθετη ή επικλινή
αγκύρωση, το προσαρμογέας πρόσδεσης πρέπει να τυλιχθεί γύρω από τη δομή δύο φορές, όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Δείτε τις
οδηγίες του προσαρμογέα πρόσδεσης για πλήρεις πληροφορίες εγκατάστασης. Ο οριζόντιος ιμάντας πρέπει να ασφαλίσει στην
αγκύρωση, όταν αυτή έχει ενσωματωμένο ένα συμβατό στοιχείο προσάρτησης που πληροί τις απαιτήσεις.
Ασφαλίστε κάθε άκρο του οριζόντιου ιμάντα στους συνδέσμους αγκύρωσης με τον γάντζο ασφαλείας ή το καραμπίνερ.
ΣΗΜΕΙΏΣΤΕ: Δεν υπάρχει ένδειξη τάνυσης ιμάντα και συνιστάται ο χειριστής να τεντώνει την καστάνια με μόνο ένα χέρι στη
λαβή και χωρίς τη χρήση εξωτερικών μερών για την περαιτέρω τάνυση του ιμάντα. Η κανονική τάνυση εργασίας επιτυγχάνεται
μέσω χειρισμού με το ένα χέρι, έτσι ο ιμάντας ιστού θα παρουσιάζει επαρκή τάνυση.
Συμβουλή εγκατάστασης: Όταν πραγματοποιείτε την προσάρτηση στον προσαρμογέα πρόσδεσης, συνδέστε την τσάντα μεταφοράς
μέσω του χερουλιού της, για να ασφαλίσετε την τσάντα στο άκρο του συστήματος. Σημείωση: Το χερούλι της τσάντας δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος αγκύρωσης, αλλά μόνο για να μένει η τσάντα στη θέση της μέσω της σύνδεσής της με το
χερούλι.
Αφαιρέστε τη χαλάρωση από τον οριζόντιο ιμάντα τραβώντας τον ιμάντα ιστού μέσα από την καστάνια σύσφιξης με το χέρι.
Πρέπει να τραβήξετε τουλάχιστον 150 χιλ. ιμάντα ιστού μέσω της καστάνιας σύσφιξης πριν το τέντωμα. Όταν έχετε τραβήξει τη
γραμμή μέσα από τον προσαρμογέα όσο πιο σφιχτά γίνεται με το χέρι, ενεργοποιήστε την καστάνια μετακινώντας τη λαβή μπροςπίσω με τοξοειδείς κινήσεις 180 μοιρών για να τεντώσετε τον ιμάντα ιστού σφιχτά.
ΣΗΜΕΙΏΣΤΕ: Δεν υπάρχει ένδειξη τάνυσης ιμάντα και συνιστάται ο χειριστής να τεντώνει την καστάνια με μόνο ένα χέρι στη
λαβή και χωρίς τη χρήση εξωτερικών μερών για την περαιτέρω τάνυση του ιμάντα. Η κανονική τάνυση εργασίας επιτυγχάνεται
μέσω χειρισμού με το ένα χέρι, έτσι ο ιμάντας ιστού θα παρουσιάζει επαρκή τάνυση.
Συμβουλή εγκατάστασης: Όταν είναι δεμένος στον κεντρικό ομφαλό κατά την τάνυση, ο ιμάντας πρέπει να έχει περιστραφεί
τουλάχιστον 1,5 φορά γύρω από τον ομφαλό της καστάνιας. Εάν ο ιμάντας υπερκαλύπτει την καστάνια, μπορεί να μπλοκαριστεί
με αποτέλεσμα να πρέπει ο χειριστής να απελευθερώσει τον ιμάντα και να ξεκινήσει τη διαδικασία από την αρχή.
Όταν έχει τεντωθεί ο ιμάντας, πρέπει να πιέσετε τη λαβή της καστάνιας στη θέση κλειστό και κλειδωμένο. Ο επιπλέον ιμάντας
πρέπει να διπλωθεί και να τοποθετηθεί στην τσάντα εάν είναι προσαρτημένη ή κοντά στο άκρο του συστήματος μακριάς από την
κεντρική περιοχή εκτέλεσης εργασιών
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΜΑΝΤΑ: Προσεγγίστε την περιοχή εκτέλεσης εργασιών χρησιμοποιώντας τον
κατάλληλο εξοπλισμό πρόσβασης. Συνδέστε το ατομικό σας σύστημα ανάσχεσης πτώσης σε έναν από τους κρίκους προσάρτησης
O-ring στον οριζόντιο ιμάντα. Οι σύνδεσμοι πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις συμβατότητας και αντοχής.
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Μην εκτίθεστε σε περιττούς κινδύνους, όπως πηδώντας ή τεντώνοντας τα χέρια εκτός των άκρων
της περιοχής εκτέλεσης εργασιών. Το συνδετικό υποσύστημα δεν πρέπει να περνάει κάτω από τους βραχίονες ή ανάμεσα στα
πόδια. Για να αποφύγετε τη μη επαρκή ελεύθερη απόσταση, μην ανεβαίνετε πάνω από τον οριζόντιο ιμάντα. Για την αποφυγή
κινδύνων πτώσεων ταλάντωσης, μην εργάζεστε πολύ μακριά από τα άκρα του οριζόντιου ιμάντα.
ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΤΟ HLL: Όταν ένα άτομο πέσει ενώ είναι συνδεδεμένο στον οριζόντιο ιμάντα, το σύστημα
θα μπλοκάρει. Εάν δύο (2) άτομα είναι συνδεδεμένα στον ίδιο οριζόντιο ιμάντα και ένα (1) από τα άτομα πέσει,
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το δεύτερο άτομο ενδέχεται να τραβηχτεί από την επιφάνεια εκτέλεσης εργασιών λόγω της μπλοκαρίσματος. Η πιθανότητα
πτώσης του δεύτερου ατόμου αυξάνεται όσο αυξάνεται και το μήκος έκτασης του οριζόντιου ιμάντα. Συνιστάται η χρήση
ανεξάρτητων συστημάτων οριζόντιου ιμάντα για κάθε άτομο ή μικρότερο μήκος έκτασης για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες
πτώσης του δεύτερου ατόμου.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ: Το ατομικό σύστημα ανάσχεσης πτώσης πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να περιορίζει τις ελεύθερες
πτώσεις στα 2 μ. ή λιγότερο, όταν χρησιμοποιείται σχοινί απορρόφησης ενέργειας ή έτσι ώστε ο SRL να είναι ακριβώς από πάνω
χωρίς χαλάρωση.
ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ: Μην εργάζεστε σε σημεία όπου το συνδετικό υποσύστημα ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος μπορεί
να έρθει σε επαφή ή να γδαρθεί από μη προστατευόμενες αιχμηρές προεξοχές. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η εργασία κοντά σε
αιχμηρές προεξοχές, πρέπει να χρησιμοποιηθεί προστατευτικό κάλυμμα ώστε να προληφθούν τυχόν αποκοπές των εξαρτημάτων
του ατομικού συστήματος ανάσχεσης πτώσης.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ: Το υπεύθυνο μέρος πρέπει να διαθέτει σχέδιο διάσωσης και τη δυνατότητα να εφαρμόσει διαδικασίες
διάσωσης. Ο χρόνος αντοχής σε εκκρεμή θέση σε ολόσωμη εξάρτυση είναι περιορισμένος, αρά η άμεση διάσωση είναι κρίσιμης
σημασίας.
ΔΙΑΣΩΣΗ: Με τον υφιστάμενο αριθμό των πιθανών σεναρίων στα οποία ένας εργάτης χρειάζεται διάσωση, αποτελεί πλεονέκτημα
η ύπαρξη επιτόπου ομάδας διάσωσης. Η ομάδα διάσωσης διαθέτει τα εργαλεία, τόσο από άποψη εξοπλισμού όσο και τεχνικών,
για να εκτελέσει μια επιτυχή διάσωση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε περιοδική βάση ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια
γνώσεων των διασωστών.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Όταν δεν απαιτείται πλέον, το σύστημα οριζόντιου ιμάντα πρέπει να αφαιρείται από τον χώρο
εργασιών. Χαλάρωση της τάνυσης του οριζόντιου ιμάντα:
Τραβήξτε το μοχλό κάτω από τη λαβή της καστάνιας σύσφιξης και ανοίξτε πλήρως τη λαβή. Αυτό θα απελευθερώσει το κλείδωμα
και θα επιτρέψει στον ιμάντα ασφαλείας ιστού να περιστρέφεται μέσα στον ομφαλό. Αφαιρέστε την γραμμή ασφαλείας ιστού από
τα σημεία αγκύρωσης και τυλίξτε τον ιμάντα από το μακρύ άκρο προς το κέντρο. Διπλώστε όλα τα τμήματα του ιμάντα ιστού και
βάλτε τα στην τσάντα αποθήκευσης συμπεριλαμβάνοντας τις οδηγίες και κλείστε.
Αποτελεί ευθύνη όλων των χρηστών αυτού του εξοπλισμού να κατανοήσουν αυτές τις οδηγίες και να εκπαιδευτούν στη σωστή
εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση αυτού του εξοπλισμού. Αυτοί οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν τις συνέπειες της ακατάλληλης
εγκατάστασης ή χρήσης αυτού του εξοπλισμού. Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη δεν αποτελεί υποκατάστατο ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος κατάρτισης. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε περιοδική βάση ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια γνώσεων των
χρηστών.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Επιθεωρήστε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος σύμφωνα με αυτές ή άλλες οδηγίες του
κατασκευαστή. Τα εξαρτήματα του συστήματος πρέπει να επιθεωρηθούν ενδελεχώς από ειδικευμένο πρόσωπο, εκτός του χρήστη,
τουλάχιστον ετησίως. Οι επίσημες επιθεωρήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στα ορατά σημεία βλάβης ή ζημιάς στα εξαρτήματα
του συστήματος. Τα στοιχεία που κρίνονται ελαττωματικά πρέπει να αντικαθίστανται. Μην χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα εάν
η επιθεώρηση αποκάλυψε επισφαλείς συνθήκες ή ελαττώματα. Καταγράψτε τα αποτελέσματα της επιθεώρησης στο αρχείο
καταγραφής επιθεώρησης και συντήρησης, σε αυτό το εγχειρίδιο.
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Αφού εγκατασταθεί το σύστημα πρέπει να πραγματοποιηθεί επιθεώρηση του συστήματος
οριζόντιου ιμάντα από ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το σύστημα πρέπει να επιθεωρείται περιοδικά από ένα ειδικευμένο
πρόσωπο όταν παραμένει εγκατεστημένο για εκτενές χρονικό διάστημα και πριν από την χρήση κάθε ημέρα. Πρέπει να
πραγματοποιούνται περιοδικές επιθεωρήσεις τουλάχιστον μηνιαίως ή πιο συχνά, όταν το απαιτούν οι συνθήκες και η χρήση. Οι
επιθεωρήσεις των εγκατεστημένων συστημάτων πρέπει να περιλαμβάνουν τα βήματα επιθεώρησης που έχουν καταγραφεί.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
Επιθεωρήστε όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα (γάντζους, κρίκους O-rings, καστάνια σύσφιξης κ.λπ.) για ρωγμές, παραμορφώσεις,
σκουριά ή άλλη βλάβη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανθεκτικότητα ή τη λειτουργία τους. Επιθεωρήστε τον ιμάντα ιστού
για κοψίματα, σχισίματα από προεξοχές, καψίματα, τριβές και χημικές επιμολύνσης. Η τριβή του ιστού του ιμάντα σε προεξοχές
ενώ αυτός βρίσκεται σε τάνυση ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στις εξωτερικές ίνες που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή αποτυχία.
Επιθεωρήστε τις ετικέτες συστήματος. Οι ετικέτες πρέπει να είναι εμφανείς και πλήρως αναγνώσιμες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν αυτός ο εξοπλισμός υποστεί δυνάμεις ανάσχεσης πτώσης, πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας και να
καταστραφεί ή να επιστραφεί στην Capital Safety για επιθεώρηση ή επιδιόρθωση.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν επισφαλείς συνθήκες ή ελαττώματα, θέστε την μονάδα εκτός χρήσης και καταστρέψτε την ή
με την Capital Safety για πιθανή επισκευή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μόνο η Capital ή γραπτώς εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι μπορούν να κάνουν επισκευές σε αυτόν τον εξοπλισμό.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: Επιθεωρήστε την εξάρτυση και το σχοινί απορρόφησης ενέργειας ή τον SRL σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Να καθαρίζετε σύστημα οριζόντιου ιμάντα ιστού με νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Στεγνώστε
με ένα καθαρό, στεγνό ύφασμα και απλώστε το για να στεγνώσει με τον αέρα. Μην χρησιμοποιείτε θερμότητα για το στέγνωμα.
Η υπερβολική συσσώρευση βρωμιάς, βαφής κ.λπ. ενδέχεται να εμποδίσει την ορθή λειτουργία του συστήματος και, σε σοβαρές
περιπτώσεις, να αποδυναμώσει τον ιμάντα ιστού.
ΦΥΛΑΞΗ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε αυτό το σύστημα οριζόντιου ιμάντα σε καθαρό, στεγνό χώρο μακριά από το ηλιακό φως.
Να αποφεύγετε περιοχές όπου υπάρχουν ατμοί από χημικές ουσίες. Επιθεωρήστε σχολαστικά το σύστημα μετά από παρατεταμένη
αποθήκευση.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: Συντηρήστε, πραγματοποιήστε σέρβις και αποθηκεύστε τον εξοπλισμό χρήστη σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
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GARANTIE PRODUIT INTERNATIONALE, RECOURS LIMITÉ
ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

GARANZIA GLOBALE SUL PRODOTTO, RIMEDIO LIMITATO
E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

GARANTIE : LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT PRISES EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES GARANTIES
OU CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE.

GARANZIA: LA SEGUENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O
IMPLICITE, COMPRESE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER
UN PARTICOLARE SCOPO.

À moins d’un conﬂit avec une législation locale, les produits antichute de 3M sont garantis contre les défauts
de fabrication en usine et de matériaux pendant une période d'un an à compter de la date d'installation ou
de la première utilisation par le propriétaire initial.

Salvo ove diversamente speciﬁcato dalle leggi locali, i prodotti di protezione anticaduta 3M sono
garantiti da difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di un anno dalla data di installazione o
di primo utilizzo da parte del proprietario originale.

RECOURS LIMITÉ : Sur demande écrite à 3M, 3M s’engage à réparer ou remplacer tout produit considéré
par 3M comme souﬀrant d’un défaut de fabrication en usine ou de matériaux. 3M se réserve le droit d’exiger
que le produit lui soit retourné pour une évaluation de la réclamation au titre de la garantie. Cette garantie
ne couvre pas les dommages du produit liés à l’usure, aux abus, à la mauvaise utilisation, aux dommages
liés aux transports, au manque d’entretien du produit ou tout autre dommage indépendant du contrôle
de 3M. 3M sera l’unique juge de la condition du produit et des options de la garantie.

RIMEDIO LIMITATO: previa comunicazione scritta a 3M, 3M riparerà o sostituirà qualsiasi prodotto
in cui 3M avrà individuato un difetto di fabbricazione o dei materiali. 3M si riserva il diritto di richiedere
la restituzione del prodotto all'impianto per la valutazione della richiesta di risarcimento in garanzia.
La presente garanzia non copre i danni al prodotto causati da usura, abuso, utilizzo errato, trasporto
o mancata manutenzione del prodotto o altri danni avvenuti fuori dal controllo di 3M. 3M è la sola che
potrà giudicare le condizioni del prodotto e le opzioni di garanzia.

Cette garantie ne s’applique qu’au propriétaire initial et elle constitue l’unique garantie s’appliquant aux
produits antichute de 3M. Veuillez contacter le service à la clientèle 3M de votre région pour obtenir de
l’assistance.

La presente garanzia è valida solo per l’acquirente originale ed è l’unica applicabile ai prodotti di
protezione anticaduta 3M. Per assistenza, contattare il Servizio Clienti di 3M della propria area.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : DANS LES MESURES PERMISES PAR LA LÉGISLATION
LOCALE, 3M N’EST PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIFIQUE OU
CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LIÉE DE QUELQUE MANIÈRE
QUE CE SOIT AUX PRODUITS, MALGRÉ LA THÉORIE JURIDIQUE REVENDIQUÉE.

GLOBALE PRODUKTGARANTIE, BESCHRÄNKTES RECHTSMITTEL
UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
GARANTIE: FOLGENDES GILT STELLVERTRETEND FÜR ALLE GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN,
EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGEND ANGENOMMENER GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN
HINSICHTLICH DER TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, werden bei 3M-Produkten für die Absturzsicherung
werksseitige Mängel bei Verarbeitung und Material für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum
der Installation oder der erstmaligen Benutzung durch den ursprünglichen Eigentümer garantiert.
BESCHRÄNKTES RECHTSMITTEL: Nach schriftlicher Mitteilung an 3M wird 3M jedes Produkt ersetzen
oder austauschen, bei dem durch 3M ein werkseitiger Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt
wird. 3M behält sich das Recht vor, die Rücksendung des Produkts an das Werk zur Beurteilung der
Garantieansprüche zu verlangen. Unter dieser Garantie sind keine Schäden am Produkt gedeckt, die auf
Verschleiß, Missbrauch, Transportschäden, Versäumnis der Instandhaltung des Produkts oder sonstige
außerhalb der Kontrolle von 3M liegende Schäden zurückzuführen sind. 3M triﬀt allein die Entscheidung
über Produktzustand und Garantieoptionen.
Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer und ist die einzige, die für
Absturzsicherungsprodukte von 3M maßgeblich ist. Kontaktieren Sie bitte die Kunden-Service-Abteilung,
um Unterstützung zu erhalten.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, IST 3M NICHT
HAFTBAR FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, BESONDERE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDER
ART, EINSCHLIESSLICH VON VERLUST VON GEWINN, DER IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PRODUKTEN
ENTSTEHT, UNGEACHTET DER ANGEFÜHRTEN RECHTSTHEORIE.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI LOCALI, 3M NON
RISPONDE DI EVENTUALI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI COMPRESI,
SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITA DI PROFITTO, IN QUALSIASI MODO COLLEGATI AI
PRODOTTI INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA LEGALE ASSERITA.

GARANTÍA GLOBAL DE PRODUCTO, COMPENSACIÓN LIMITADA
Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
GARANTÍA: LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES PREVALECERÁN SOBRE CUALQUIER GARANTÍA O
CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS CONDICIONES O GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO.
Salvo que la legislación local estipule lo contrario, los productos de protección contra caídas de 3M están
garantizados contra defectos de fabricación de mano de obra y materiales durante un periodo de un año
a partir de la fecha de instalación o del primer uso por parte del propietario original.
COMPENSACIÓN LIMITADA: Tras recibir comunicación por escrito, 3M reparará o sustituirá los
productos que considere que tienen un defecto de fabricación de mano de obra o materiales. 3M se reserva
el derecho a solicitar la devolución del producto a sus instalaciones para evaluar las reclamaciones de
garantía. Esta garantía no cubre los daños en el producto resultantes de desgaste, mal uso, uso indebido,
daños durante el tránsito, mantenimiento inapropiado del producto o daños que escapen al control de
3M. 3M será el único con derecho a determinar el estado del producto y las opciones de garantía.
Esta garantía puede ser utilizada únicamente por el comprador original y es la única que cubre
los productos de protección contra caídas de 3M. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el
departamento de servicios de atención al cliente de 3M.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL,
3M NO SE RESPONSABILIZARÁ DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, FORTUITOS, ESPECIALES O
RESULTANTES, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE GANANCIA, RELACIONADOS DE MANERA ALGUNA CON
LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS FUNDAMENTOS LEGALES QUE SE ALEGUEN.

GARANTIA GLOBAL DO PRODUTO, REPARAÇÃO LIMITADA
E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRÄNSAD KOMPENSATION
OCH BEGRÄNSAD ANSVARSSKYLDIGHET

GARANTIA: A SEGUINTE É FEITA EM LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS
OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A
UM DETERMINADO FIM.

GARANTI: FÖLJANDE GÄLLER SOM ERSÄTTNING FÖR ALLA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR
SÄL JBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

Salvo disposição em contrário pelas leis locais, os produtos de proteção contra quedas da 3M têm
garantia contra defeitos de fábrica, quer no fabrico, quer nos materiais, por um período de um ano, a
partir da data de instalação ou da primeira utilização pelo proprietário original.

Såvida inte annat stipuleras i lokala lagar, garanteras 3M:s fallskyddsprodukter mot fabrikationsfel
avseende tillverkning och material under en period av ett år från datum för ursprunglig ägares
installation eller första användning.

REPARAÇÃO LIMITADA: Após a notiﬁcação por escrito à 3M, a 3M irá reparar ou substituir qualquer
produto que a 3M determinar ter um defeito de fábrica no fabrico ou nos materiais. A 3M reserva-se
o direito de exigir que o produto seja devolvido às suas instalações para avaliação das solicitações
de garantia. Esta garantia não cobre danos ao produto devidos ao desgaste, abuso, mau uso, danos
durante o transporte, falha na manutenção do produto ou outros danos fora do controlo da 3M. A 3M
será o único juiz da condição do produto e opções de garantia.

BEGRÄNSAD KOMPENSATION: Efter skriftlig avisering till 3M, kommer 3M att reparera eller byta
ut varje produkt, som av 3M fastställts vara behäftad med fabrikationsfel vad gäller tillverkning eller
material. 3M förbehåller sig rätten att kräva att produkt returneras till företagets anläggning för
utvärdering av garantianspråk. Denna garanti omfattar inte produktskada till följd av slitage, felaktig
användning, missbruk, skada under transport, underlåtenhet att sköta produkten eller annan skada
utom 3M:s kontroll. 3M är ensam bedömare av produktskick och garantialternativ.

Esta garantia aplica-se somente ao comprador original e é a única garantia aplicável aos produtos de
proteção contra quedas da 3M. Entre em contacto com o departamento de atendimento ao cliente da
3M na sua área para obter assistência.

Denna garanti avser enbart den ursprunglige köparen och är den enda garanti som gäller för
3M:s fallskyddsprodukter. Kontakta 3M:s kundtjänstavdelning i din region för assistans.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: NA MEDIDA DO PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, A 3M
NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU
CONSEQUENTES, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À PERDA DE LUCROS DE ALGUMA FORMA
RELACIONADA COM OS PRODUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA BASE LEGAL INVOCADA.

BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET: I DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR,
ANSVARAR 3M INTE FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SPECIELLA ELLER FÖL JDSKADOR,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINSTER, VILKA PÅ NÅGOT SÄTT HÄNFÖRTS TILL
PRODUKTERNA, OAVSETT HÄVDAD RÄTTSLIG GRUND.

GLOBAALI TUOTETAKUU, RAJATTU KORVAUS
JA VASTUUNRAJOITUS

GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRENSET AVHJELP
OG BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR

TAKUU: SEURAAVA ON LAADITTU KAIKKIEN SUORIEN TAI EPÄSUORIEN TAKUIDEN TAI EHTOJEN
SIJAAN, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN.

GARANTI: DET FØLGENDE KOMMER I STEDET FOR ALLE GARANTIER ELLER VILKÅR, UTTRYKKELIGE
ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE ELLER VILKÅRENE OM
SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Ellei muutoin paikallisissa laeissa säädetä, 3M-putoamisenestotuotteilla on yhden vuoden takuu
valmistusvirheitä ja materiaalivirheitä koskien asennuspäivästä tai alkuperäisen käyttäjän
ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen.
RAJATTU KORVAUS: Kirjallisella 3M:lle lähetetyllä ilmoituksella 3M korjaa tai vaihtaa kaikki tuotteet,
joissa on 3M:n määrittelemä valmistus- tai materiaalivirhe. 3M pidättää oikeuden vaatia tuotetta
palautettavaksi tehtaalle takuuvaatimusten arvioimiseksi. Tämä takuu ei kata kulumisesta, tuotteen
väärinkäytöstä, kuljetusvahingoista tai tuotteen epäonnistuneesta huollosta aiheutunutta vauriota tai
muuta vauriota, johon 3M ei pysty vaikuttamaan. Tuotteen kunnosta ja takuuvaihtoehdoista päätöksen
tekee ainoastaan 3M.
Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa, ja sitä sovelletaan ainoastaan 3M:n putoamisenestotuotteisiin.
Ota yhteyttä paikalliseen 3M:n asiakaspalveluun saadaksesi apua.
VASTUUNRAJOITUS: PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA MÄÄRIN 3M EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN
EPÄSUORASTA, SATTUMANVARAISESTA, ERITYISESTÄ TAI AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA, MUKAAN
LUKIEN, MUTTA SIIHEN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, TUOTTOJEN MENETTÄMINEN, MILLÄÄN TAVALLA
TUOTTEISIIN LIITTYEN OIKEUSTEORIASTA HUOLIMATTA.

GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRÆNSEDE RETSMIDLER
OG BEGRÆNSNING AF GARANTIFORPLIGTELSER
GARANTI: FØLGENDE ERSTATTER ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER
UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR
SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL.
Bortset fra hvad der sikres ved gældende love, er 3M’s produkter til faldsikring omfattet af en garanti
mod fabriksdefekter i den håndværksmæssige udførelse og materialer i en periode på et år fra
installationsdatoen eller den første ejers ibrugtagningsdato.
BEGRÆNSEDE RETSMIDLER: Ved skriftlig henvendelse til 3M vil 3M reparere eller erstatte ethvert
produkt, der af 3M vurderes at have en fabriksdefekt i den håndværksmæssige udførelse eller
materialer. 3M forbeholder sig ret til at kræve produktet returneret til dets anlæg for at vurdere krav
om garanti. Denne garanti dækker ikke skade på produktet slid, misbrug, forkert brug, transportskade,
manglende vedligeholdelse af produktet eller anden skade uden for 3M’s kontrol. 3M vil alene fastslå
produktets tilstand og mulighederne for garanti.
Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber og er den eneste garanti gældende for 3M’s
produkter til faldsikring. Kontakt venligst 3M’s kundeserviceafdeling i dit område for at få hjælp.
BEGRÆNSNING AF GARANTIFORPLIGTELSER: I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES AF LOKALE
LOVE ER 3M IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER PÅFØLGENDE
SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF FORTJENESTE, DER PÅ NOGEN MÅDE ER
RELATERET TIL PRODUKTERNE UANSET DEN UDLAGTE JURIDISKE TEORI.

Med mindre annet er bestemt av lokale lover, er 3Ms fallsikringsprodukter garantert mot fabrikasjonsfeil
i håndverksmessig utførelse og materialer for en periode på ett år fra installasjonsdatoen eller første
bruk av den opprinnelige eieren.
BEGRENSET AVHJELP: Ved skriftlig melding til 3M, vil 3M reparere eller erstatte ethvert produkt som
av 3M fastslås å ha en fabrikasjonsfeil i håndverksmessig utførelse eller materialer. 3M forbeholder
seg retten til å kreve at produktet blir levert tilbake til fabrikken for evaluering av garantikrav. Denne
garantien dekker ikke produktskade grunnet slitasje, misbruk, skade i transitt, unnlatelse av å
vedlikeholde produktet eller annen skade utenfor 3Ms kontroll. 3M vil være den eneste til å bedømme
produktvilkår og garantialternativer.
Denne garantien gjelder kun den opprinnelige kjøperen og er den eneste garantien som er anvendelig
for 3Ms fallsikringsprodukter. Vennligst kontakt 3Ms kundeserviceavdeling i ditt område for hjelp.
BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR: I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT AV LOKALE
LOVER, ER IKKE 3M ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST INDIREKTE, HENDELIGE,
SPESIELLE ELLER FØLGEMESSIGE SKADER INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV
FORTJENESTE, PÅ NOEN SOM HELST MÅTE FORBUNDET MED PRODUKTENE, UAVHENGIG AV HVILKEN
JURIDISK TEORI SOM PÅBEROPES.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ИЗДЕЛИЕ,
ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ГАРАНТИЯ: НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
Если иное не предусмотрено местным законодательством, на системы для защиты от падения компании
3M распространяется гарантия на отсутствие заводских дефектов изготовления и материалов сроком на
один год с момента установки или первого использования первоначальным владельцем.
ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА: После получения письменного уведомления компания 3M
обязуется осуществить ремонт или замену любого изделия, которое, по определению компании
3М, имеет заводской дефект изготовления или материалов. Компания 3М оставляет за собой право
потребовать, чтобы изделие было возвращено на предприятие для оценки обоснованности претензий
по гарантии. Данная гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате износа,
неправильного обращения, неправильного использования, повреждения при транспортировке, на
дефекты, вызванные техническим обслуживанием, или другие дефекты, не подлежащие контролю
компании 3M. Только компания 3М будет принимать решение в отношении состояния изделия и
вариантов гарантийного обслуживания.
Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя и является единственной
гарантией, применяемой к системам для защиты от падения компании 3M. Пожалуйста, свяжитесь с
отделом обслуживания клиентов компании 3М в вашем регионе для получения помощи.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСКАЕМЫХ МЕСТНЫМИ ЗАКОНАМИ,
КОМПАНИЯ 3М НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ОСОБЫЙ
ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО,ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, КАКИМ-ЛИБО
ОБРАЗОМ ОТНОСЯЩУЮСЯ К ПРОДУКЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ.

WERELDWIJDE PRODUCTGARANTIE, BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID
EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

GLOBALNA GARANCIJA ZA IZDELEK, OMEJENA PRAVNA SREDSTVA
IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

GARANTIE: DE VOLGENDE BEPALING VERVANGT ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET
OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

GARANCIJA: DOKUMENT V NADAL JEVANJU NADOMEŠČA VSAKRŠNE GARANCIJE ALI POGOJE,
IZRECNE ALI IMPLICITNE, VKL JUČNO Z IMPLICITNIMI GARANCIJAMI IN POGOJI O PRIMERNOSTI ZA
PRODAJO IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

Tenzij anders is bepaald door lokale wetgeving, zijn valbeschermingsproducten van 3M voorzien van een
garantie op fabrieksfouten door fabricage- en materiaalgebreken gedurende een periode van één jaar
na de datum van installatie of het eerste gebruik door de oorspronkelijke eigenaar.

Če ni drugače določeno z lokalno zakonodajo, so izdelki za zaščito pred padcem 3M predmet garancije,
ki pokriva tovarniške napake v izdelavi in materialih, ki velja za obdobje enega leta od datuma
namestitve ali prve uporabe s strani dejanskega lastnika.

BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID: Na schriftelijke kennisgeving aan 3M zal 3M eender welk
product repareren of vervangen waarvan 3M heeft vastgesteld dat het een fabrieksfout heeft door
een fabricage- of materiaalgebrek. 3M behoudt zich het recht voor om te eisen dat het product naar
zijn vestiging wordt geretourneerd om garantieaanspraken te beoordelen. Deze garantie is niet van
toepassing op productschade door slijtage, oneigenlijk gebruik, misbruik, transportschade, nalatigheid
bij onderhoud van het product of andere schade waarover 3M geen controle heeft. 3M zal als enige
oordelen over de toestand van het product en garantieopties.
Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en is de enige garantie die van
toepassing is op valbeschermingsproducten van 3M. Neem contact op met de klantendienst van 3M voor
uw regio als u assistentie wenst.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING,
IS 3M NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE,
INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTVERLIES, DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET DE
PRODUCTEN, ONGEACHT DE RECHTSLEER DIE WORDT AANGEHAALD.

OMEJITEV PRAVNIH SREDSTEV: Družba 3M bo na podlagi prejetega pisnega obvestila popravila ali
zamenjala kateri koli izdelek, pri katerem družba 3M ugotovi napako v izdelavi ali materialih. Družba
3M si pridržuje pravico zahtevati vračilo izdelka v tovarniški obrat za namen ocene zahtevka iz naslova
garancije. Ta garancija ne zajema škode na izdelku zaradi obrabe, zlorabe, napačne uporabe, škode, ki
nastane med prevozom ali zaradi pomanjkljivega vzdrževanja izdelka oziroma druge škode, na katero
družba 3M nima vpliva. Le družba 3M lahko oceni stanje izdelka in možnosti iz naslova garancije.
Ta garancija velja le za dejanskega kupca in je edina veljavna garancija za izdelke za zaščito pred
padcem 3M. Za pomoč se obrnite na oddelek za pomoč kupcem družbe 3M v svoji regiji.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI: V OBSEGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, DRUŽBA 3M NE
ODGOVARJA ZA MOREBITNO POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KAR MED
DRUGIM VKL JUČUJE IZGUBO DOBIČKA, KI JE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEZAN Z IZDELKI, NE
GLEDE NA PRAVNO TEORIJO UTEMEL JITVE ZAHTEVKA.

 סעד מוגבל,אחריות גלובלית
וגבול החבות על המוצר
 לרבות כל אחריות מרומזת או תנאים, בין אם במפורש או במרומז, התנאים להלן באים במקום כל אחריות או תנאי שנעשו:אחריות
.של סחירות או התאמה למטרה מסוימת
 להגנה בפני נפילה חלה אחריות על פגמי ייצור בעבודה ובחומרים3M  על מוצרי,אם הוראות החוקים מקומיים אינם סותרים זאת
.לתקופה של שנה אחת מיום ההתקנה או השימוש הראשון על ידי הרוכש המקורי
 יש בו פגם ייצור בעבודה3M  תתקן או תחליף כל מוצר שעל פי החלטת3M, 3M- עם קבלת הודעה בכתב מופנית ל:סעד מוגבל
 אחריות זאת אינה. שומרת לעצמה זכות לדרוש את החזרת המוצר למתקן שלה לצורך הערכת תביעות אחריות3M .או בחומרים
מתן תחזוקה למוצר או כל נזק אחר שמעבר- אי, נזקים במעבר, שימוש בלתי הולם, שימוש לרעה,מכסה נזקים למוצר בגין בלאי
. תהיה זכות החלטה בלעדית בנוגע למצב המוצר ולחלופות האחריות3M- ל.3M לשליטת
 לקבלת סיוע נא. להגנה בפני נפילה3M אחריות זאת חלה רק על הרוכש המקורי והיא מהווה האחריות הבלעדית החלה על מוצרי
. באזור מגוריך3M להתקשר למחלקת שירות לקוחות של
 מיוחד או תוצאתי, אגבי, לא תחול שום חבות בגין נזק ישיר3M  על, עד לשיעור המותר על פי החוקים המקומיים:גבול החבות
. ללא תלות בתורת המשפט שנטען לתחולתה, לגבי אבדן רווחים בכל אופן שהוא בקשר למוצרים, כולל אך ללא הגבלה,כלשהו

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ: ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ
Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία, τα προϊόντα προστασίας από πτώση της 3Μ
καλύπτονται από εγγύηση για τυχόν ελαττώματα λόγω κακοτεχνίας και υλικών για χρονική περίοδο ενός
έτους από την ημερομηνία της εγκατάστασης ή της πρώτης χρήσης από τον πρώτο ιδιοκτήτη.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κατόπιν γραπτής ειδοποίησης στην 3Μ, η 3Μ θα επιδιορθώσει ή
θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν κρίθηκε από την 3M ότι παρουσιάζει εργοστασιακό ελάττωμα
λόγω κακοτεχνίας ή υλικών. Η 3Μ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή του προϊόντος
στις εγκαταστάσεις της για αξιολόγηση των αξιώσεων εγγύησης. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες
προϊόντων λόγω φθοράς, κατάχρησης, κακής χρήσης, ζημίας κατά τη μεταφορά, αποτυχίας συντήρησης
του προϊόντος ή άλλης βλάβης πέραν του ελέγχου της 3Μ. Η 3Μ θα αποτελεί τον μοναδικό κριτή της
κατάστασης του προϊόντος και των επιλογών εγγύησης.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή και είναι η μόνη εγγύηση που ισχύει για τα
προϊόντα προστασίας από πτώση της 3Μ. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών της 3Μ της περιοχής σας για βοήθεια.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η
3Μ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΧΕΤΩΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ.

GLOBALNA GWARANCJA NA PRODUKTY, OGRANICZONE ROZWIĄZANIE
I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
GWARANCJA: PONIŻSZE POSTANOWIENIA ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE LUB WARUNKI,
WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI SPRZEDAŻY LUB
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
O ile lokalne prawo nie przewiduje inaczej, produkty 3M służące do ochrony przed upadkiem są objęte
gwarancją na wady fabryczne, w tym wady materiałowe i wykonawcze przez okres jednego roku od daty ich
montażu lub pierwszego użycia przez pierwotnego właściciela.
OGRANICZONE ROZWIĄZANIE: Po pisemnym powiadomieniu 3M, 3M naprawi lub wymieni produkt
uznany przez 3M za wadliwy w zakresie wykonawstwa lub zastosowanych materiałów. 3M zastrzega
sobie prawo do zażądania zwrotu produktu do swojego obiektu w celu oceny roszczenia gwarancyjnego.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających ze zużycia, niewłaściwego użytkowania,
uszkodzenia w transporcie, braku właściwej konserwacji produktu lub innych uszkodzeń będących poza
kontrolą ﬁrmy 3M. 3M będzie jedyną stroną oceniającą stan produktu oraz możliwe opcje gwarancyjne.
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie pierwszego nabywcę i jest to jedyna gwarancja na produkty 3M
służące do ochrony przed upadkiem. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z działem obsługi klienta
ﬁrmy 3M w Państwa regionie.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO, 3M
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE
LUB WYNIKOWE SZKODY, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, UTRATY ZYSKÓW, W JAKIKOLWIEK SPOSÓB
ZWIĄZANE Z PRODUKTEM, NIEZALEŻNIE OD PRZEDSTAWIONEJ PODSTAWY PRAWNEJ.

KÜRESEL ÜRÜN GARANTİSİ, SINIRLI BAŞVURU YOLU
VE SORUMLULUK SINIRLAMASI
GARANTİ: AŞAĞIDAKİLER, ZIMNİ TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİ
VE KOŞULLARI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİ VE KOŞULUN YERİNİ
ALMAKTADIR.
Yerel yasalar aksini belirtmediği müddetçe, 3M düşme koruması ürünleri montaj tarihi veya orijinal sahibin ilk
kullanım tarihinden itibaren bir yıl süreyle işçilik ve malzeme yönünden fabrika kusurlarına karşı garantilidir.
SINIRLI BAŞVURU YOLU: 3M, kendisine yapılan yazılı bildirim sonrasında işçilik veya malzeme açısından
fabrika kusuruna sahip olduğunu belirlediği herhangi bir ürünü onarabilir veya yenisiyle değiştirebilir. 3M,
garanti iddialarının değerlendirilmesi amacıyla ürünün tesisine iade edilmesini şart koşabilir. Bu garanti;
yıpranma, istismar, kötüye kullanım, taşıma sırasında hasar, ürünün bakımının yapılmamasından kaynaklanan
ürün hasarını ya da 3M'nin kontrolü dışındaki diğer hasarları kapsamaz. 3M, ürünün durumu ve garanti
seçenekleri konusunda yegâne takdir sahibi olacaktır.
Bu garanti, yalnızca orijinal satın alma işleminin alıcısı için geçerlidir ve 3M'nin düşme koruması ürünleri için
geçerli olan yegâne garantidir. Destek için lütfen bölgenizdeki 3M müşteri hizmetleri bölümü ile irtibata geçin.
SORUMLULUK SINIRLAMASI: 3M, YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, İLERİ SÜRÜLEN YASAL
KURAMA BAKILMAKSIZIN ÜRÜNLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLGİLİ OLAN KÂR KAYBINI DA KAPSAYAN,
ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAYAN HİÇBİR DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA BAĞLI HASARDAN SORUMLU
DEĞİLDİR.

GLOBÁLNÍ ZÁRUKA NA VÝROBEK, OMEZENÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
ZÁRUKA: NÁSLEDUJÍCÍ ZÁRUKA NAHRAZUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ
NEBO IMPLICITNÍ, A TO VČETNĚ IMPLICITNÍCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL.
Nestanoví-li místní zákony jinak, vztahuje se tato záruka na výrobky společnosti 3M pro ochranu proti
pádu na tovární vady ve zpracování a materiálech po dobu jednoho roku ode dne instalace nebo prvního
použití původním majitelem.
OMEZENÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY: Společnost 3M na základě písemného upozornění poslaného
společnosti 3M opraví nebo nahradí jakýkoli výrobek, u něhož společnost 3M shledá tovární vadu ve
zpracování nebo materiálech. Společnost 3M si vyhrazuje právo požadovat, aby byl výrobek vrácen do
jejího zařízení pro posouzení záručních reklamací. Tato záruka se netýká poškození výrobku z důvodu
opotřebení, zneužití, nesprávného použití, poškození při přepravě, neprovádění údržby výrobku nebo
jiných škod, které jsou mimo kontrolu společnosti 3M. Společnost 3M bude výhradním posuzovatelem
stavu výrobku a možností záruky.
Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a jedná se o jedinou záruku, která se vztahuje
na výrobky společnosti 3M pro ochranu proti pádu. Potřebujete-li pomoci, obraťte na oddělení
zákaznických služeb společnosti 3M ve svém regionu.
OMEZENÍ ZÁRUKY: V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY NEODPOVÍDÁ SPOLEČNOST 3M
ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO MIMO JINÉ
VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, KTERÉ SE TÝKAJÍ VÝROBKŮ, BEZ OHLEDU NA UPLATNĚNÝ PRÁVNÍ VÝKLAD.

GLOBÁLNA ZÁRUKA NA PRODUKTY, OBMEDZENÁ NÁPRAVA
A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
ZÁRUKA: NASLEDUJÚCA ZÁRUKA NAHRÁDZA VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY
A PODMIENKY VRÁTANE IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A PODMIENOK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL.
Pokiaľ miestne právne predpisy neurčujú inak, na ochranné prostriedky proti pádu spoločnosti 3M sa
vzťahuje záruka na chyby spracovania a materiálov z výroby po dobu jedného roka od dátumu montáže
alebo prvého použitia pôvodným vlastníkom.
OBMEDZENÁ NÁPRAVA: Na základe písomného oznámenia odoslaného spoločnosti 3M zaistí
spoločnosť 3M opravu alebo výmenu akéhokoľvek produktu, ktorý uzná za chybný z výroby v súvislosti
so spracovaním alebo materiálmi. Spoločnosť 3M si vyhradzuje právo požadovať vrátenie produktu
do závodu na posúdenie nárokov na záručné krytie. Táto záruka nepokrýva poškodenie produktov
spôsobené opotrebovaním, zneužívaním, nesprávnym používaním, pri prevoze, nevykonávaním údržby
produktu či iné poškodenie mimo dosah kontroly spoločnosti 3M. Spoločnosť 3M bude výhradným
posudzovateľom stavu produktu a možností záruky.
Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodného nákupcu a ide o jedinú záruku, ktorú možno uplatniť
na ochranné prostriedky proti pádu spoločnosti 3M. Požiadajte o pomoc oblastné oddelenie služieb
zákazníkom spoločnosti 3M.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI: SPOLOČNOSŤ 3M NENESIE DO MIERY POVOLENEJ MIESTNYMI
PRÁVNYMI PREDPISMI ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NIJAKÉ NEPRIAME, NÁHODNÉ, VÝNIMOČNÉ ANI
NÁSLEDNÉ POŠKODENIA (VRÁTANE UŠLÝCH ZISKOV) SÚVISIACE S PRODUKTMI, A TO BEZ OHĽADU NA
PRESADZOVANÚ PRÁVNU TEÓRIU.

GLOBAL PRODUCT WARRANTY, LIMITED REMEDY
AND LIMITATION OF LIABILITY
WARRANTY: THE FOLLOWING IS MADE IN LIEU OF ALL WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Unless otherwise provided by local laws, 3M fall protection products are warranted against factory
defects in workmanship and materials for a period of one year from the date of installation or ﬁrst use
by the original owner.
LIMITED REMEDY: Upon written notice to 3M, 3M will repair or replace any product determined by
3M to have a factory defect in workmanship or materials. 3M reserves the right to require product be
returned to its facility for evaluation of warranty claims. This warranty does not cover product damage
due to wear, abuse, misuse, damage in transit, failure to maintain the product or other damage beyond
3M’s control. 3M will be the sole judge of product condition and warranty options.
This warranty applies only to the original purchaser and is the only warranty applicable to 3M’s fall
protection products. Please contact 3M’s customer service department in your region for assistance.
LIMITATION OF LIABILITY: TO THE EXTENT PERMITTED BY LOCAL LAWS, 3M IS NOT LIABLE
FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF PROFITS, IN ANY WAY RELATED TO THE PRODUCTS REGARDLESS OF THE
LEGAL THEORY ASSERTED.

USA
3833 SALA Way
Red Wing, MN 55066-5005
Toll Free: 800.328.6146
Phone: 651.388.8282
Fax: 651.388.5065
3Mfallprotection@mmm.com

Brazil
Rua Anne Frank, 2621
Boqueirão Curitiba PR
81650-020
Brazil
Phone: 0800-942-2300
falecoma3m@mmm.com

Mexico

Calle Norte 35, 895-E
Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 Azcapotzalco
Mexico D.F.
Phone: (55) 57194820
mexico@capitalsafety.com

Canada
260 Export Boulevard
Mississauga, ON L5S 1Y9
Phone: 905.795.9333
Toll-Free: 800.387.7484
Fax: 888.387.7484

Australia & New Zealand
95 Derby Street
Silverwater
Sydney NSW 2128
Australia
Phone: +(61) 2 8753 7600
3Mfallprotection-ca@mmm.com
Toll-Free : 1800 245 002 (AUS)
Toll-Free : 0800 212 505 (NZ)
EMEA (Europe, Middle East, Africa)
Fax: +(61) 2 8753 7603
EMEA Headquarters:
anzfallprotectionsales@mmm.com
5a Merse Road
North Moons Moat
Asia
Singapore:
Redditch, Worcestershire
B98 9HL UK
1 Yishun Avenue 7
Phone: + 44 (0)1527 548 000
Singapore 408731
Fax: + 44 (0)1527 591 000
Phone: +65 - 65587758
informationfallprotection@mmm.com
Fax: +65 - 65587058

France:
Le Broc Center
Z.I. 1re Avenue - BP15
06511 Carros Le Broc Cedex
France
Phone: + 33 04 97 10 00 10
Colombia
Compañía Latinoamericana de Seguridad S.A.S. Fax: + 33 04 93 08 79 70
Carrera 106 #15-25 Interior 105 Manzana 15 informationfallprotection@mmm.com
Zona Franca - Bogotá, Colombia
Phone: 57 1 6014777
fallprotection-co@mmm.com

3M.com/FallProtection
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totalfallprotectio@mmm.com

Shanghai:
19/F, L’Avenue, No.99 Xian Xia Rd
Shanghai 200051, P R China
Phone: +86 21 62539050
Fax: +86 21 62539060
3MFallProtecton-CN@mmm.com

