
Tento návod musí být (případně) obchodníkem přeložen do jazyka země, kde se vybavení používá. 
Striktně dodržujte pokyny k používání, ověřování, údržbě a skladování, a zachovávejte tak vlastní bezpečnost.  
Společnost KRATOS SAFETY nelze činit zodpovědnou za žádnou přímo či nepřímou nehodu způsobenou jiným používáním, než s jakým počítá 
tento návod, nepoužívejte proto toto zařízení mimo jeho limity!  
 
NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 
Konektor je prostředek osobní ochrany, musí být určen jedinému uživateli (a tedy používán pouze jednou osobou současně).   
 
Tabulka níže uvádí materiály  konektorů řady KRATOS SAFETY a jejich otvírání: 
 

REF MATERIÁL: OTVOR (mm) 
FA 50 101 17 Ocel 17 
FA 50 102 17 Ocel 17 
FA 50 301 23 Ocel 23 
FA 50 202 17 Ocel 17 
FA 50 203 11 Ocel 11,5 
FA 50 207 55 Ocel 55 
FA 50 213 80 Ocel 80 
FA 50 215 50 Ocel 50 
FA 50 216 55 Ocel 55 
FA 50 400 16 Ocel 16 
FA 50 401 10 Ocel 10 
FA 50 106 22 Nerezová ocel 22,5 
FA 50 209 14 Nerezová ocel 140 
FA 50 210 11 Nerezová ocel 110 
FA 50 211 75 Nerezová ocel 75 
FA 50 103 22 Hliníková slitina 22,5 
FA 50 105 22 Hliníková slitina 22,5 
FA 50 201 22 Hliníková slitina 22 
FA 50 217 22 Hliníková slitina 22 
FA 50 302 22 Hliníková slitina 22 
FA 50 304 22 Hliníková slitina 22 
FA 50 104 24 Hliníková slitina 24 
FA 50 212 21 Hliníková slitina 21 
FA 50 206 22 Hliníková slitina 22,5 
FA 50 208 60 Hliníková slitina 60 
FA 50 218 60 Hliníková slitina 60 
FA 50 303 22 Hliníková slitina 22,5 
FA 50 214 60 Hliníková slitina 60 

 
 
 Konektor je určen k minimalizování  rizika a nebezpečí pádů z výšky. Nicméně nezapomínejte,  že žádná součást  protipádového systému nemůže  
zajistit naprostou ochranu a při vykonávání rizikových činností vždy musí být přijímána zvláštní péče. 
 
Čitelnost označení výrobku je třeba pravidelně kontrolovat. 
 
Vybavení musí být spojeno s kotevním bodem (minimální nosnost: 10 kN). Ověřte, že výkon bude proveden způsobem, který omezí kyvadlový 
pohyb, riziko a výšku pádu.  Z bezpečnostních důvodů se před každým použitím ujistěte, že pro případ pádu nebrání správnému odvíjení 
protipádového systému žádná překážka (uživatel má pod nohama volný prostor). Volná výška pod nohama uživatele musí být minimálně: viz 
protipádová opatření. 
 
Před a po použití vám doporučujeme přijmout nezbytná opatření za účelem případné bezpečné záchrany. 
 
Toto vybavení mohou používat pouze školené, kompetentní a zdravé osoby, jiné pak pod dohledem takové osoby. Pozor! Některé zdravotní 
podmínky mohou ovlivnit bezpečnost uživatele. V případě pochybností kontaktujte svého lékaře. 
 
Před každým použitím konektoru zkontrolujte jeho stav: ujistěte se, že funguje správně, nevykazuje žádnou deformaci, korozi, žádné poškození. 
V případě deformace nebo pochybností nesmí být konektor znovu používán. 
 
Je zakázáno přidávat, odebírat nebo vyměňovat jakoukoli součást konektoru. 
 
PROVOZNÍ KOMPATIBILITY: 
Konektor musí být začleněn do systému zachycování pádů dle výkazu (EN363). Protipádový postroj (EN361) je jediným povoleným vybavením na 
uchopení těla.  Vytvořit si vlastní protipádový systém, v němž se mohou bezpečnostní funkce vzájemně rušit, může být nebezpečné.  Proto používejte 
každou součást systému, jak je doporučeno.  
 
KONTROLA: 
. Orientační životnost výrobku je 10 let (při každoroční kontrole kompetentní osobou schválenou KRATOS SAFETY), ale může být prodloužena nebo 
zkrácena podle toho, jak je používán a/nebo výsledků každoročních kontrol.  
. Konektor musí být pravidelně kontrolován v případě pochybností či pádu, a to nejméně každých dvanáct měsíců výrobcem nebo kompetentní 
osobou, jím pověřenou, aby měl uživatel jistotu ohledně jeho stavu a tedy i vlastní bezpečnosti.   
Výkaz musí být doplněn po každém roční kontrole výrobku. 
 
ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ:  (Pokyny je třeba striktně dodržovat) 
Během převozu nechte konektor v obalu a uložte ho mimo dosah jakékoli ostré části.  Očistěte ho  bavlněným hadříkem nebo měkkým kartáčem. 
Nepoužívejte brusné prvky. Kovové části lze otřít hadříkem nasáklým vazelínou.  Bělidla a detergenty jsou přísně zakázány. Konektor musí být 
uskladněn ve svém obalu v mírné, suché a větrané místnosti mimo dosah slunečních paprsků, tepla a chemických přípravků.  

CZ 

 Konektor je používán ke spojení 2 nebo více součástí  
protipádového systému. Obecně platí, že všechny součásti mají 
fixační prvky, které mohou usnadnit spojení s jinou součástí.
  
Konektor může také být použit jako kotvící koncovka lana, 
lanového tlumiče energie... 
 
Konektor bez automatického uzavírání nebo manuálního 
uzamykání lze použít pouze, pokud se uživatel nemusí 
připojovat/odpojovat často. 
 
Západka konektoru nikdy nesmí být zatížená. 
 
Mailonky (typu Q) smí být používány pouze, pokud jsou spoje 
vzácné. Bezpečnost mailonek je zajištěna pouze při úplném 
zašroubování. Vždy se v tomto směru ujistěte tím, že je ZCELA 
utáhnete. 
 
Délka  konektoru musí být brána v potaz, pakliže je použit v 
protipádovém zařízení. 
 
Vyhněte se situacím, jež mohou snížit odpor  konektorů, například 
spojení se  širokými popruhy. 
 


