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Zachycovací postroj je základním prostøedkem osobního
zajištìní chránícího pøed pádem. Svou konstrukcí
odpovídá po�adavkùm norem ÈSN-EN 361 a ÈSN-EN
358.

Zachycovací postroj je vyroben z polyamidových
popruhù , které jsou pøíslušným zpùsobem sešity a spojeny
pomocí kovových spon. Tato konfigurace garantuje plnou
bezpeènost a komfort pøi práci.

je urèen
k pøipojení spojovacích a tlumících prostøedkù (tlumièù
pádu apod.).

urèená k pøipojení
spojovacích a tlumících prostøedkù.

urèena k práci v podepøení.

umo�òují snadné a rychlé
seøízení postroje a umo�òují pøizpùsobení délky všech
popruhù na tìle u�ivatele.

Postroj se vyrábí ve dvou velikostech:

LX2

LX2

KONSTRUKCE

VYBAVENÍ
Zadní závìsný prvek s prodlu�ovacím popruhem -

Popruhová oka hrudního závìsu -

Bederní výztuha s opaskem -

Posuvné a regulaèní spony -

ROZMÌRY

Velikost Výška (cm) Obvod hrudníku (cm)
Støední M-XL 164 - 180 85 - 100
Velká XXL 180 - 195 100 - 130

POPIS OZNAÈENÍ

Sériové èíslo výrobku

Èíslo certifikaèního orgánu (evropský
certifikát)

Název výrobku

Katalogové èíslo

Datum výroby

Normy, jejich� po�adavky výrobek splòuje

Oznaèení výrobce èi distributora

Typové oznaèení

Velikost

Upozornìní na návod
k pou�ití

pohled zepøedu

pohled zezadu

ramenní
popruhy

regulaèní
spona
ramenního
popruhu

stehenní
popruhy

posuvná
a regulaèní
spona
stehenního
popruhu

pøipevòovací
prvky

bederního
pásu pro
pracovní

polohování

posuvná
a regulaèní

spona
hrudního

pásu

popruhová oka
pøedního

závìsu

Závìsný
prvek
se zadním
prodlu�ovacím
popruhem

Závìsný prvek
pro zachycení

pádu

výrobní
etiketa

Bederní
výztuha
s opaskem

EVIDENÈNÍ LIST

ODBORNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY
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VÝROBNÍ ÈÍSLO

NÁZEV U�IVATELE

DATUM VÝROBY

DATUM PØEDÁNÍ K U�ÍVÁNÍ

DATUM KOUPÌ

EC type examination
done by APAVE LYONNAISE

BP3 69811 Tassin Cedex
France

55 Doba pou�ívání

Pøechovávání

Údr�ba

Opravy

Doprava

- �ivotnost výrobku je 8 let od data výroby.
Revize musí být provedena ka�dých 12 mìsícù od data prvního pou�ití. Revizi smí provést výrobce nebo osoba
autorizovaná výrobcem.

- postroje je tøeba pøechovávat v suchých, vìtraných místnostech, které nejsou vystaveny sluneènímu
záøení. V podmínkách, které vyluèují jejich zašpinìní èi mechanické, chemické nebo tepelné poškození. Pøed prvním
pøedáním k u�ívání by postroje mìly být zabaleny v pùvodním balení od výrobce.

- postroje lze prát ve vodì o teplotì max. 60°C s nevelkým mno�stvím jemných pracích prostøedkù urèených na
látky z umìlých vláken. Sušit se mohou rozvìšené pøi pokojové teplotì v místì vzdáleném min 1 m od zdrojù sálavého
tepla.

- veškeré opravy smí provádìt pouze výrobce postroje.

- postroje musí být dopravovány v balení (napø. tašky z impregnovaných tkanin, foliové pytle, plastová èi
kovová pouzdra), které je ochrání pøed vlhkostí a mechanickým èi chemickým poškozením.
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Tento evidenèní list ( vèetnì výrobního èísla a data výroby) smí vyplnit pouze osoba odpovìdná za provoz tohoto prostøedku osobního zajištìní

K.è.: *PSHLX2MXL, XXL LX2Zachycovací
postroj
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V �ádném pøípadì není dovoleno:
- pøipojovat spojovací a tlumící prostøedek k boèním pøipojovacím prvkùm, které jsou urèeny jen k pracovním polohám.
- pøipojovat úchytná lana pro pracovní polohování do popruhových ok hrudního závìsu nebo do zadního závìsného prvku.

Uchopte postroj za zadní závìsný
prvek. Stehenní popruhy musí být
odepnuté a volnì viset.

Nasaïte si popruhy na ramena. Zapnìte kovovou sponu na hrudních
popruzích.

Pøelo�te volné konce stehenních popruhù
mezi nohama - nesmí být pøekroucené.

SEØIZOVÁNÍ ZACHYCOVACÍHO POSTROJE LX2

Zapínání provlékacích spon opasku a popruhù

Regulace délky stehenních popruhù Regulace délky ramenních popruhù

Zkracování Prodlu�ování Zkracování Prodlu�ování

Zachycovací postroj je správnì zalo�en, pokud:
mezi jednotlivými popruhy postroje a obleèení lze vlo�it dlaò.

zadní závìsný prvek se nachází ve výšce lopatek.

prsní popruh se nachází ve výšce støední èásti hrudního koše.

volné konce popruhu jsou zabezpeèeny poutky a pøiléhají k nosným popruhùm.

BEZPEÈNOSTNÍ ZÁSADY PØI PRÁCI V ZACHYCOVACÍM POSTROJI LX2

OBECNÉ PODMÍNKY U�ÍVÁNÍ ZACHYCOVACÍHO POSTROJE

11
22
33

44

Evidenèní list

První pøedání u�ivateli

Prohlídky po urèité dobì

Vyøazení postroje

- dokumentuje období pou�ívání zachycovacího postroje. Zápisy do karty u�ívání mù�e provádìt
pouze osoba odpovìdná výrobcem.

- pøed prvním pøedáním zachycovacího postroje k u�ívání ze skladu u�ivatele, je tøeba do
evidenèního listu vepsat datum potvrzující poèátek období pou�ívání.

- v prùbìhu pou�ívání je tøeba provádìt dùkladné prohlídky jednou roènì, poèítáno od data
vydání zaøízení k pou�ívání. Prohlídce podléhají všechny èásti postoje (popruhy, švy, kovové spony, a èásti z umìlých
materiálù), zda nedošlo k jejich mechanickému, chemickému èi tepelnému poškození. Pravidelné roèní odborné
prohlídky zachycovacího postroje a jeho pøíslušenství spolu s potvrzením v evidenèním listì provádí osoba odpovìdná
za provoz POZ, výrobcem èi autorizovaný zástupce výrobce

- vyøazení z u�ívání spolu s potvrzením v evidenèním listì provádí osoba odpovìdná v podniku za
prostøedky osobního zajištìní.Postroj je tøeba stáhnout z u�ívání a prokazatelnì fyzicky znièit, pokud postroj zachytil
pád.Postroj je tøeba stáhnout z u�ívání a zaslat výrobci nebo jeho obchodnímu zástupci za úèelem posouzení jeho další
zpùsobilosti k pou�ívání, pokud došlo k mechanickému, chemickému èi tepelnému poškození nìkterých jeho textilních
èástí.

.

!

- v zachycovacím postroji mohou pracovat osoby vyškolené pro práci ve výškách.
- zachycovací postroj pøedstavuje osobní výbavu a mìl by být u�íván jednou osobou.
- pøed ka�dým pou�itím je tøeba vykonat dùkladnou prohlídku všech èástí (popruhù, švù, kovových spon a èástí z umìlých

materiálù), zda tyto nejsou mechanicky, chemicky èi tepelnì poškozeny. Prohlídku a kontrolu provádíosoba, která postroj
pou�ívá. V pøípadì objevení poškození je tøeba postroj vyøadit z u�ívání a pøedat ke kontrole sobì povìøené výrobcem.

- prùbìhu pou�ívání je tøeba chránit postroj pøed kontaktem s oleji, øedidly, kyselinami a zásadami, otevøeným ohnìm,
odštìpky horkých kovù, a pøedmìty s ostrými hranami.

- v prùbìhu pou�ívání je tøeba kontrolovat stav zapnutí karabin a seøízení popruhù tak, aby nedošlo k jejich samovolnému
rozpojení nebo úplnému uvolnìní.

- vybraný systém chránící pøed pádem mù�e být pøipojen výluènì k pøipojovacím prvkùm zachycovacího postroje,
oznaèených velkým písmenem

:
- k zadnímu závìsnému prvku, nebo k prodlu�ujícímu popruhu spojenému s závìsným prvkem,
- nebo souèasnì do obou závìsných popruhových ok hrudního závìsu.
- je zakázáno propojovat systému chránícího pøed pádem jen k jednomu popruhovému oku hrudního závìsu!

je oznaèen písmenem umístìným na plastové fixaèní sponì s šipkami, ukazujícími na závìsný prvek
(obr. ).

je oznaèen písmenem umístìným na etiketì nacházející se uvnitø
popruhového oka (obr. ).

jsou oznaèena písmenem (polovina písmene zaèernìna, polovina oznaèena obrysem)
umístìným na etiketì nacházející se uvnitø ka�dého popruhového oka (obr. ).
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Systém chránící u�ivatele pøed pádem smí být pøipojen pouze

Zadní závìsný prvek-

Prodlu�ovací popruh zadního závìsného prvku -

Popruhová oka hrudního závìsu -

Viz obrázky zobrazené pod tímto textem:

- pracovní polohovací systém (úchytné lano) musí být pøipojen v�dy do obou pøipojovacích prvkù polohovacího pásu.
- bod stálé konstrukce k nìmu� je pøipojen u�ivatel v postroji, prostøednictvím spojovacího prostøedku nebo tlumièe pádu, se

má nacházet nad místem práce a má statickou odolnost min. 10 kN a dále tvar a konstrukci znemo�òující samovolné odpo-
jení spojovacího a tlumícího spojovacího prostøedku.

- pøi èinnostech, kdy hrozí nebezpeèí pádu z výšky nebo do volné hloubky je nutné dodr�et minimální bezpeènou výšku mezi
u�ivatelem postroje a konstrukci èi podlahou.
Øešení tohoto problému je popsáno v návodech k pou�ití systému zachycení pádu.

- pøed ka�dým pou�itím zaøízení chránícího pøed pádem z výšky, jeho� souèásti je zachycovací postroj, je tøeba zkontrolovat, zda
jsou všechna zaøízení mezi sebou správnì propojena a fungují bez nìjakých narušení, a také zda jsou v souladu se závaznými
normami:
ÈSN EN 354, ÈSN EN 355, ÈSN EN 353 1, ÈSN EN 353 2, ÈSN EN 360, ÈSN EN 362 - pro spojovací a tlumící prostøedky,
ÈSN EN 341 - pro evakuaèní zaøízení a ÈSN EN 358 - pro pracovní polohovací systémy.

- pøed pou�itím zachycovacího systému musí být prokázána znalost a zkušenost u�ivatelù v ovládání evakuaèních systému.
- úchytné lano musí být opásáno kolem konstrukèního prvku ve výšce pasu pracovníka èi výše. Délku napnutí lana je tøeba

zvolit tak, aby byla omezena délka volného pohybu na max. 0,6 m.
- není dovoleno pou�ívat zachycovací postroj v prostøedích ohro�ených výbuchem.
- zachycovací postroj je tøeba stáhnout z u�ívání, pokud pomocí nich došlo k zamezení pádu.
- je zakázáno èinit jakékoli opravy èi zásahy do konstrukce zachycovacího postroje.


