
TPAP70 
• yra daug rizikos faktorių, galinčių paveikti įrangos veikimą ir atitinkamų atsargumo priemonių, kurių reikia laikytis įrangos 

naudojimo metu, ypač: 
- kobinio ar gelb÷jimo virvių vilkimasis arba kilpų susidarymas virš aštrių kraštų, 
- bet kokie defektai, kaip antai įpjovimas, nudilimas, surūdijimas, 
- neapsaugojimas nuo klimato veiksnių, 
- švytavimai, 
- kraštutin÷s temperatūros, 
- cheminiai reagentai, 
- elektros laidumas. 
• asmenin÷ apsaugos įranga turi būti transportuojama pakuot÷je (pvz., impregnuotos tekstil÷s ar folijos krepšyje arba 

plienin÷je ar plastmasin÷je d÷ž÷je), kad apsaugotum÷te nuo pažeidimų ar dr÷gm÷s. 
• įranga gali būti valoma nesukeliant kenksmingo poveikio medžiagoms, iš kurių pagaminta įranga. Tekstil÷s gaminiams 

naudokite švelnias valymo priemones, skirtas jautriems audiniams, skalbkite rankomis arba mašinoje ir išskalaukite 
vandenyje. Plastmasines dalis galima plauti tik vandeniu. Sudr÷kus įrangai, tiek naudojimo, tiek valymo metu, leiskite jai 
išdžiūti savaime, ir laikykite atokiai nuo tiesiogin÷s šilumos. Metaliniuose gaminiuose kai kurios mechanin÷s dalys 
(spyruokl÷, smeigtukas, šarnyras ir pan.) gali būti reguliariai šiek tiek patepamos geresniam veikimui užtikrinti. 

Kita priežiūra ir valymo procedūros turi būti atliekamos griežtai laikantis detalių instrukcijų, pateiktų įrangos žinyne. 
• asmenin÷ apsaugos įranga turi būti laikoma laisvai supakuota gerai v÷dinamoje vietoje, apsaugota nuo tiesioginio 

apšvietimo, ultravioletinių spindulių, dr÷gnos aplinkos, aštrių kraštų, kraštutinių temperatūrų ir ÷dančiųjų ar kitų 
gadinančių medžiagų. 

 
VARTOTOJŲ ORGANIZACIJA YRA ATSAKINGA UŽ IDENTIFIKAVIMO KORTELöS PRIDöJIMĄ IR 

REIKALINGOS INFORMACIJOS UŽPILDYMĄ. IDENTIFIKAVIMO KORTELö TURI BŪTI UŽPILDYTA PRIEŠ 
PIRMĄ NAUDOJIMĄ KOMPETETINGO ASMENS, ATSAKINGO VARTOTOJŲ ORGANIZACIJOJE UŽ 

APSAUGOS ĮRANGĄ. INFORMACIJA APIE ĮRANGĄ, TOKIA KAIP PERIODINIAI PATIKRINIMAI, TAISYMAI, 
ĮRANGOS NEBENAUDOJIMO PRIEŽASTYS KOMPETETINGO ASMENS TURI BŪTI PAŽYMöTA 

IDENTIFIKAVIMO KORTELöJE. IDENTIFIKAVIMO KORTELö TURI BŪTI SAUGOMA PER VISĄ ĮRANGOS 
NAUDOJIMO LAIKOTARPĮ. NENAUDOKITE ĮRANGOS BE IDENTIFIKAVIMO KORTELöS. VISI ĮRAŠAI 

IDENTIFIKAVIMO KORTELöJE TURI BŪTI UŽPILDYTI TIK KOMPETETINGO ASMENS. 

IDENTIFIKAVIMO KORTELö  

        
Serijos numeris Pagaminimo 

data    
       

        
Vartotojas   

   
Pirkimo data Data, nuo kada 

prietaisas buvo prad÷tas 
naudoti 

  
      

        
METINIAI PATIKRINIMAI  

Eil.Nr. Data Pastabos 
Gamintojo atlikti 

patikrinimus įgalioto 
atstovo inicialai 

Periodinis 
tikrinimas/ 

Kito 
patikrinimo 

data 

1         
2       

  
3         
4         
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Vartojimo instrukcija                             OTE-PROTEKT 

Prieš naudodamiesi įranga, atidžiai perskaitykite  Saugos diržas P-70 
CE 0082   EN 361:2002 
                     EN 358:2000 
                     EN 813:1997       Kod.: AB 170 01 
Kūno saugos diržas yra pagrindin÷ kritimo stabdymo įrangos dalis. Diržas P-70 atitinka 
standartus EN361 (kūno saugos diržas), EN358 (darbo pad÷ties nustatymo diržas) ir 
EN813 (s÷dimieji diržai). 

 
1. Pečių juosta. 
2. Pečių juostą reguliuojanti sagtis 
3. Jungiamasis užsisklendžiantis kabliukas – kritimo stabdymo sistemos prijungimui 
4. Priekin÷ prijungimo sagtis – gali būti panaudojama kaip sutvirtinamasis diržas, pagal standartą EN 

813 (neleidžiama naudoti šios sagties kritimo stabdymo sistemos prijungimui). 
5. Šoniniai diržą prijungiantys D raid÷s formos žiedai. Gali būti panaudojami tik darbo pad÷ties 

nustatymo sistemos prijungimui, atitinkant standartą EN 358. 
6. Darbo pad÷ties nustatymo juosmens diržo juosta. 
7. Darbo pad÷ties nustatymo juosmens diržo juostą reguliuojančios sagtys. 
8. Šlaunų juostos. 
9. Šlaunų juostas jungiančios/reguliuojančios sagtys. 
10. Nugaros prijungimo D raid÷s formos žiedas – kritimo stabdymo sistemos prijungimui. 
11. Susikryžiavimo plokštel÷. 
12. Nugaros juostą reguliuojanti sagtis. 
13. Minkštas diržo įklotas. 
14. Plastmasiniai D raid÷s formos žiedai įrankiams. 
15. Kilpos įrankiams. 
16. Identifikavimo etiket÷. 

      DIRŽO ŽYMöJIMAS 
a. Įrenginio tipas. 
b. Modelio ženklas. 
c. Prek÷s kodas. 
d. Europos standartų numeriai/metai. 
e. CE ženklas ir registruotos įmon÷s,  
kontroliuojančios įrangos gamybą, numeris. 
f. Pagaminimo m÷nuo ir metai. 
g. Diržo serijos numeris. 
h. Diržo dydis. 
i. Įsp÷jimas: perskaitykite instrukciją. 
j. Diržo gamintojo ar tiek÷jo ženklas. 

 
 
 

DYDŽIAI 
Diržas P-70 yra gaminamas dviejų dydžių: 

- universalus – M-XL 

- ypatingai didelis – XXL 

 



TPAP70 
KAIP UŽSIDöTI DIRŽĄ 

 
A. Paimkite diržą už pečių juostų. Praplatinkite juostas. Šlaunų juostos yra nesutvirtintos. 
B. Paimdami diržą už juosmens diržo, užsid÷kite jį per kojas. 
C. Užsid÷kite pečių juostas. 
D. Sureguliuokite juosmens diržo juostą. Būtinai sutvirtinkite laisvus juostų galus su 

kilpomis. Sureguliuokite pečių juostas. 
E. Sutvirtinkite ir sureguliuokite šlaunų juostas. Būtinai sutvirtinkite laisvus juostų galus su 

kilpomis. 
 

 
 

 
DöMESIO: Prieš pirmą kartą naudodamas juosmens diržą, vartotojas tur÷tų pabandyti užsid÷ti jį saugioje 
vietoje, kad įsitikintų, jog sutvirtinamasis diržas yra tinkamo dydžio, turi pakankamą sureguliavimą ir yra 
priimtino patogumo lygio numatomam naudojimui. 
 
Diržas užd÷tas teisingai, jeigu: 

• Visos juostos tinkamai sureguliuotos (nei per laisvos, nei per daug suveržtos). 
• Nugaros prijungimo sagtis yra tinkamoje pozicijoje pečių menčių lygyje. 
• Priekin÷ krūtin÷s juosta tinkamoje pozicijoje per krūtin÷s vidurį. 
• Visi juostų galai turi būti plastmasin÷se kilpose. 

 
 

            KRITIMO STABDYMO SISTEMOS PRIJUNGIMAS 
• Kritimo stabdymo sistema turi būti prijungiama tik prie diržo prijungimo detalių, pažym÷tų A didžiąja 

raide. 
Kritimo stabdymo sistema turi būti prijungiama tik prie: 
- nugaros prijungimo D raid÷s formos žiedo – pav. (1)                      arba 
- prie priekinio jungiamojo užsisklendžiančio kabliuko – pav.(2). Griežtai draudžiama prijungti 
kritimo stabdymo sistemą prie priekinių diržo kilpų. 
Nugaros prijungimo D raid÷s formos žiedas yra pažym÷tas A didžiąja raide – išgraviruota ant D 
raid÷s formos žiedo. 
Priekin÷s prijungimo kilpos yra pažym÷tos A didžiąja raide, esančia ant etiket÷s, įsiūtos į vieną iš 
kilpų. 

Žiūr÷kite pateiktus paveiksl÷lius.  
• darbo pad÷ties nustatymo sistema gali būti prijungiama tik prie šoninių darbo pad÷ties nustatymo juosmens diržo 

sagčių, ir atitinkant standartą EN 358 – darbo pad÷ties nustatymo kobinys turi būti inkaruojamas prie konstrukcijos 
juosmens lygyje arba aukščiau. Darbo pad÷ties nustatymo kobinys turi būti įtemptas laisvo jud÷jimo apribojimui 
daugiausiai iki 0,5 m. 
 

ĮSPöJIMAS: 
1) Griežtai draudžiama jungti kritimo stabdymo sistemą prie šonin÷s darbo pad÷ties nustatymo juosmens diržo sagties. 
2) Griežtai draudžiama jungti darbo pad÷ties nustatymo sistemą prie priekinių prijungimo kilpų ar nugaros prijungimo sagties. 

 
PRIIMTINAS NAUDOJIMO LAIKAS 
Saugos diržas gali būti naudojamas 5 metus. Pasibaigus šiam terminui diržas turi būti nebenaudojamas, kol neatliktas detalus 
gamyklinis patikrinimas. 
Gamyklinis patikrinimas gali būti atliekamas: 

- gamintojo 
- arba gamintojo rekomenduojamo asmens 
- arba gamintojo rekomenduojamos įmon÷s. 

Patikrinimo metu bus nustatytas priimtinas diržo naudojimo laikas iki kito gamyklinio patikrinimo. 
Saugos diržas turi būti nedelsiant nebenaudojamas ir sunaikintas, panaudojus jį kritimo stabdymui. 
 

PAGRINDINöS NAUDOJIMOSI ASMENINE APSAUGOS NUO KRITIMO IŠ AUKŠČIO ĮRANGA 
TAISYKLöS 
•asmeninę apsaugos įrangą gali naudoti tik kvalifikuotas ir gebantis saugiai ja naudotis asmuo. 
•asmenin÷s apsaugos įrangos negali naudoti asmuo, esantis sveikatos būkl÷s, kuri gali paveikti įrangos vartotojo saugumą įprastinio ir kritin÷s situacijos naudojimo metu. 
•gelb÷jimo planas turi būti vietoje, kad būtų galima įveikti kritines situacijas, galinčias iškilti darbo metu. 
•draudžiama keisti ar papildyti prietaisą be išankstinio rašytinio gamintojo sutikimo. 
•taisymą gali atlikti tik įrangos gamintojas arba jo įgaliotas atstovas. 
•asmenin÷ apsaugos įranga negali būti naudojama kitu, nei numatyta, tikslu. 
•asmenin÷ apsaugos įranga turi būti asmenin÷ apsaugin÷ priemon÷. 
•prieš naudojimą įsitikinkite įrangos detalių, įmontuotų į kritimo stabdymo sistemą, suderinamumu. Periodiškai patikrinkite įrangos sudedamųjų dalių sujungimą ir sureguliavimą, 
kad išvengtum÷te atsitiktinio sudedamųjų dalių atsilaisvinimo ar atsijungimo. 
•draudžiama naudoti įrangos detalių junginius, kuriuose vienos detal÷s saugus funkcionavimas yra veikiamas arba trukdomas kitos detal÷s saugaus funkcionavimo. 
•prieš kiekvieną asmenin÷s apsaugos įrangos naudojimą yra būtina atlikti įrangos išankstinio naudojimo patikrinimą, kad įsitikintum÷te, kad ji prieš naudojimą yra tinkamos būkl÷s 
ir tinkamai veikia. 
•išankstinio naudojimo metu būtina patikrinti visas įrangos detales pažeidimų, pernelyg didelio nusid÷v÷jimo, surūdijimo, nudilimo, įpjovimo ar netinkamo veikimo atžvilgiu, ypač 
atsižvelkite: 
- į viso kūno ir juosmens diržus – sagtis, reguliuojamąsias detales, prijungimo taškus, brezentines juostas, siūles, kilpas; 
-į energijos amortizatorius – prijungimo kilpas, brezentinę juostą, siūles, apvalkalą, jungtis; 
-į tekstil÷s kobinius arba gelb÷jimosi ar kreipiamąsias virves – virves, kilpas, movas, jungtis, reguliuojamąsias detales, sujungimus. 
-į plieninius kobinius arba gelb÷jimosi ar kreipiamąsias virves – kabelį, laidus, gnybtus, žiedus, kilpas, movas, jungtis, reguliuojamąsias detales. 
-į įtraukiamuosius kritimo stabdiklius – kabelį ar brezentinę juostą, įtraukiklio ir stabdžio tinkamą veikimą, apvalkalą, energijos amortizatorių, jungtį; 
-į kreipiamojo tipo kritimo stabdiklius – kritimo stabdiklio korpusą, slydimo funkciją, fiksavimo mechanizmo veikimą, kniedes ir sraigtus, jungtį, energijos amortizatorių; 
-į jungtis – pagrindinį korpusą, kniedes, sklendę, fiksavimo mechanizmo veikimą. 
•kas 12 naudojimo m÷nesių asmenin÷ apsaugos įranga turi būti nebenaudojama, kol neatliktas periodinis detalus patikrinimas. Periodinis patikrinimas turi būti atliekamas asmens, 
turinčio teisę jį atlikti. Periodinį patikrinimą taip pat gali atlikti gamintojas arba jo įgaliotas atstovas. 
•Naudojant kai kurias sud÷tines dalis, pvz., įtraukiamuosius kritimo stabdiklius, metinis patikrinimas gali būti atliekamas tik gamintojo arba jo įgalioto atstovo. 
•reguliarūs periodiniai patikrinimai yra būtini d÷l įrangos priežiūros ir vartotojų saugumo, kuris priklauso nuo įrangos veiksmingumo ir patvarumo. 
•periodinio patikrinimo metu būtina patikrinti įrangos ženklo įskaitomumą. 
•Siekiant apsaugoti vartotoją yra svarbu perpardav÷jui parduodant gaminį už pirmin÷s paskirties šalies ribų prid÷ti naudojimo, priežiūros, periodinio patikrinimo ir taisymo 
instrukcijas tos šalies kalba, kurioje gaminys bus naudojamas. 
•asmenin÷ apsaugos įranga turi būti nedelsiant nebenaudojama, jeigu iškyla abejonių d÷l jos būkl÷s saugiam naudojimui, ir nenaudojama, įrangos gamintojui arba jo atstovui 
nepatvirtinus raštiškai po atlikto detalaus patikrinimo. 
•panaudojus saugos diržą kritimo stabdymui, jis turi būti nedelsiant nebenaudojamas ir sunaikintas. 
•viso kūno diržas yra vienintelis priimtinas kūno laikymo įrenginys, kurį galima naudoti kritimo stabdymo sistemoje. 
•kritimo stabdymo sistemos inkaravimo įrenginys ir inkaravimo taškas visada tur÷tų būti savo vietoje, ir darbas atliekamas tokiu būdu, kad sumažintum÷te galimus kritimus ir galimą 
kritimo nuotolį. 
Inkaravimo įrenginys/taškas turi būti virš vartotojo pozicijos. Inkaravimo įrenginio/taško forma ir konstrukcija neturi leisti prietaisui pačiam atsijungti. 
Minimalus inkaravimo įrenginio/taško statinis atsparumas yra 15 kN. Rekomenduotina naudoti testuotą ir pažym÷tą struktūrinį inkaravimo tašką, atitinkantį standartą EN795. 
•Būtina patikrinti laisvą vietą, reikalingą vartotojui darbo vietoje prieš kiekvieną kritimo stabdymo sistemos naudojimą tam, kad kritimo atveju nebūtų susidūrimo su pagrindu ar kita 
kliūtimi kritimo kelyje. Reikalingas laisvos vietos dydis turi būti paimtas iš naudojamos įrangos vartojimo instrukcijos. 

 

Šlaunų juostų sutvirtinimas DöMESIO: Visada sutvirtinkite laisvą 
juostos galą su kilpa 

 

juosmens diržo juostos 
sutvirtinimas 

šlaunų juostos sutvirtinimas 

Juostų sureguliavimas 

 

Sutvirtinimas 

Atlaisvinimas 


