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רתמת בטיחות
תיאור:
רתמת גוף מלאה עשוייה מרצועות פוליאמיד אשר תפורים ומחוברים לטבעות מתכת.
שילוב זה מאפשר בטיחות מלאה ונוחות מקסימאלית.
ציוד בסיסי:
טבעת עיגון אחורית -לחיבור מערכות לשיכוך נפילה.
•
טבעת עיגון קדמית -לחיבור מערכות לשיכוך נפילה.
•
מחברים ומתאמים לנוחות מירבית ולשימוש מגוון.
•
מידות:
הרתמה מיוצרת בשלושה מידות:
לארג' L
אקסטרה לארג'XL .
אקסטרה אקסטרה לארג'XXL .
זמן השימוש:
זמן השימוש הינו  5שנים מיום השימוש הראשון.
יש להוציא את הרתמה מחוץ לשימוש מקץ  5שנים.
יש להוציא את הרתמה משימוש מיידי במקרה של עצירת נפילה מגובה.
תכולת תגית הזיהוי:
 סוג המוצר דגם משכך הנפילה מספר המוצר סוג תו התקן עם מספר זהות של מספק התקן סטנדרט אירופאי )מספר\שנה( תאריך ייצור מספר ייצור סמל :קרא את ההוראות -סמל היצרן

הוראות שימוש:
 .1החזק את הרתמה בנקודת עיגון האחורית.
 .2הנח על הכתפיים את הרצועות אחת אחר השנייה ,הזהר לא לסובב אותם.
 .3חבר את הקליפס פלסטיק והתאם את המידות.
 .4חבר את רצועות הרגל,הזהר לא לסובב אותם.
 .5חבר את רצועת הבטן שלב אחרי שלב כמו בתמונה.

הרתמה יושבת כראוי כאשר:
כל הרצועות מחוברות הייטב,לא משוחררות מידי ולא לוחצות מידי.
טבעת עיגון אחורית נמצאת בגובה השכמות.
רצועת החזה ממוקמת בדיוק במרכז בית החזה.
כל השרכים והשאריות מוחזקים בעזרת מחזיקי פלסטיק.
-

חיבור מערכת לשיכוך נפילה
כל מערכת לשיכוך נפילה תחובר אך ורק לטבעות חיבור המסומנות בסימן .A
•
יש לחבר כל מערכת לשיכוך נפילה לטבעת האחורית או לשתי הטבעות הקדמיות ביחד,אין לחבר רק לטבעת
•
אחת.

חיבור חבל מיקום ותמיכה
יש לחבר מערכת מיקום ותמיכה אך ורק לטבעות שבצידי הרתמה.
נקודת העיגון במבנה תהיה בגובה המותניים ומעלה ולא תאפשר נפילה של מעל לחצי מטר.
אזהרה! אסור לחבר מערכת לשיכוך נפילה לאחד מטבעות החיבור הצדדיות בשום אופן.
העקרונות החיוניים לשימוש בציוד לעבודה בגובה
*ציוד לעבודה בגובה יהיה בשימוש רק בידי עובד שאומן לעבודה ומכיר את נהלי הבטיחות.
*אסור להשתמש בציוד כאשר העובד לא נמצא בקו הבריאות ובכך מסכן את עצמו את הציוד וכושרו בשעת חירום מוטל
בספק.
*חייב לפני תחילת העבודה להכין תכנית חילוץ למקרה חירום.
*אסור בתכלית האיסור להוסיף או להתאים לציוד אביזרים אחרים אלה אם ישנו אישור בכתב מהיצרן.
*כל תיקון של ציוד יתבצע אך ורק על ידי היצרן או השלוחה שלו בארץ.
*אסור להשתמש בציוד לעבודה בגובה מעבר למגבלותיו ומעבר לייעוד שלשמו ייצרו אותו.
*ציוד אישי לעבודה בגובה הינו אישי ועל כן אסור לחבר  2עובדים לציוד .1
*יש לבדוק את הציוד לפני כל עבודה בגובה,לבדוק תקינות של המהדקים והאבזמים תקופתית.
*לפני כל שימוש בציוד עבודה אישי יש לבצע בדיקת תקינות ובדיקת שמישות בכדי לוודא שהציוד פועל כשורה.
במהלך הבדיקה לפני השימוש הכרחי לבדוק בדקדקנות את כל הציוד למקרה שיש איזהו שבר קרע התבלות של התפרים
וקורוזיה .
אחת לשנה יש להוציא את המכשיר משימוש בכדי שיעבור בדיקה תקופתית שתתועד בכרטיס הזיהוי של המכשיר ..ולבצע
התאמת אורך רצועות על מנת למנוע שחרור אקראי .לאחר בלימת נפילה יש להוציא את המכשיר משימוש ולהשמידו.
יש להשתמש ברתמת גוף מלאה בלבד .ברתמה נקודות החיבור מסומנות באות  . Aבמידה ויש סימון של חצי אות  Aיש
לחבר  2נקודות ביחד אשר ישלימו  .Aאין לחבר טבעת חיבור לנקודה המסומנת בחצי A/

חובה
לוודא שהאזור מתחת למשתמש פנוי לבלימה לפני כל עבודה ,כך שבמקרה של נפילה לא תהיה התנגשות בקרקע או
במכשולים בנתיב הנפילה .ערך האזור שצריך להיות פנוי לנפילה צריך להילקח מחוברת השימוש של המכשיר.
הציוד צריך להיות מאוחסן ומועבר בתוך אריזות בכדי להגן עליו מלחות קרינת שמש או נזק אחר
יש לנקות את הציוד במים בלבד ,ולייבש אותו במקום מוצל ללא שימוש בחום לייבוש.
ניתן לשמן מעט חלקים מכאנים ממתכת על מנת לשפר את תפקודם.
ניקוי ציוד לעבודה בגובה יתבצע לרוב עם מים בלבד חלקי טקסטיל ופלסטיק ינוקו אך ורק במים ויונחו לייבוש באוויר הפתוח
ללא מקור חום ישיר.

-

חובת העסק ,של המשתמש ,לספק תגית זיהוי למוצר ולמלא בו את הפרטים
הנחוצים על ידי אדם מוסמך לכך.יש למלא את תגית הזיהוי לפני השימוש
הראשוני.יש לוודא שכל המידע לגבי בדיקות תקופתיות,תיקונים,או סיבות להוצאה
משימוש יהיו רשומים.יש לשמור על תגית הזיהוי למשך כל זמן השימוש במוצר.
אל תשתמש במוצר ללא תגית הזיהוי.
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