
Tento návod musí být prodejcem přeložen do jazyka používaného v zemi prodeje a použití výrobku. 
Pro vaši bezpečnost přesně dodržujte návod k použití, kontrole, údržbě a skladování výrobku. 
Společnost KRATOS SAFETY není odpovědná za přímé nebo nepřímé škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Nepoužívejte tento výrobek pro jiné 
účely, než pro jaké je určen! 
 
NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 
Postroj je jednou ze součástí osobního ochranného vybavení. Je určen pro použití jednou osobou (může ho tedy v jeden okamžik používat pouze jedna osoba). 
Před použitím by měla být velikost postroje upravena podle jeho uživatele. Popruhy by měly být nastaveny tak, aby byl pánevní popruh na svém místě a zadní 
deska byla umístěna mezi lopatkami. Postroj by měl co nejtěsněji přiléhat k tělu, avšak neměl by omezovat v pohybu. Postupujte podle následujících obrázků:  
 
                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K upínacím bodům označeným písmenem A může být upevněno záchytné zařízení proti pádu, upínací body označené A/2 mohou být propojeny a společně 
upevněny k záchytnému zařízení. Obecně je vždy nejvhodnější použít zadní upínací body kdykoli je to možné, protože je to pro lidské tělo pro rozložení 
působících sil nejvhodnější. Upínací body neoznačené A nebo A/2 nesmí být k upevnění záchytného zařízení proti pádu použity.   
Postroj by měl být k záchytnému zařízení proti pádu upevněn pomocí karabin EN362. 
 
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: postroje se speciálním označením. 
Například II2GcT6: Postroj vyhovující předpisu 94/9/CE podle norem NF EN 13463- :2009 a NF EN 13463-5:2003 pro použití v zóně 1, tedy v místech 
s nebezpečím výbuchu plynu a s provozní teplotou T6. Zařízení kategorie II, skupina 2. Použití postroje v zóně, pro kterou nebyl certifikován, je zcela na 
vlastní riziko uživatele. 
EN1149-5: 2008. Postroj slouží k vybití elektrostatického náboje, které se může hromadit na oděvu, a zabraňuje tak vzniku jiskření (požáru a/nebo výbuchu) 
za předpokladu, že je uživatel uzemněn (například pomocí antistatického oblečení nebo obuvi). 
Pravidelně kontrolujte čitelnost označení výrobku. 
Postroj může zahrnovat i pracovní polohovací pás. Dodržujte pokyny pro jeho použití. 
 
Postroj by měl být upevněn k upínacímu bodu s odolností vůči tahu o síle minimálně 10 kN umístěnému nad uživatelem. Ověřte, zda je možné práci provádět 
tak, aby nedocházelo ke kyvadlovému efektu, ohrožení a pádu z výšky. Z bezpečnostních důvodů se před každým použitím postroje ujistěte, že v případě pádu 
nebude volnému natažení záchytného zařízení proti pádu bránit žádná překážka (volný prostor pod nohama uživatele). Volný prostor pod nohama uživatele 
musí být minimálně takový, jak je uvedeno v návodu k použití záchytného zařízení proti pádu. 
Před každým použitím a během použití postroje doporučujeme učinit vhodná opatření umožňující provést v případě potřeby bezpečnou záchranu uživatele. 
Toto zařízení je určeno pouze pro vyškolené a kvalifikované osoby v dobrém zdravotním stavu anebo pro osoby pracující pod dohledem vyškoleného a 
kvalifikovaného pracovníka. Varování! Aktuální zdravotní stav může mít vliv na bezpečnost uživatele. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem. 
 
Před každým použitím zkontrolujte stav postroje. Pohledem zkontrolujte stav popruhů (zda nenesou známky řezů, popálení nebo neobvyklého zkrácení), 
švů (žádné viditelné poškození) a kovových součástí (deformace nebo známky koroze) a zda upínací karabiny správně fungují. V případě poškození nebo 
pochybností o bezvadném stavu by postroj neměl být používán. 
Neodstraňujte, nepřidávejte ani nevyměňujte žádnou ze součástí postroje. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: Materiál popruhů: polyester a/nebo polyamid. Materiál úchytů: tepelně zpracovaná ocel, nerezová ocel a/nebo hliník. 
 
VHODNOST POUŽITÍ: 
Postroj být použit jako součást systému zajištění proti pádu tak, jak je uvedeno v produktovém listu (EN363). Jediným prostředkem pro zajištění proti pádu, 
který smí být použit, je záchytné zařízení proti pádu (EN361). Může být nebezpečné používat vlastní vyrobené zařízení pro zajištění proti pádu, protože jeho 
bezpečnostní funkce může kolidovat s jinou bezpečnostní funkcí. Před použitím kterékoli bezpečnostní součásti si prostudujte návod k jejímu použití. 
 

KONTROLA STAVU: 
Životnost výrobku je 10 let (za předpokladu každoroční kontroly oprávněným pracovníkem společnosti Kratos Safety), avšak tato doba se může zkrátit nebo 
prodloužit v závislosti na používání výrobku a/nebo výsledcích každoročních kontrol. 
Postroj musí být výrobcem nebo jím pověřenou osobou pravidelně kontrolován v případě pochybností o jeho stavu, po každém pádu a nejméně jednou ročně, 
aby byl zaručen jeho bezvadný stav, a tím i bezpečnost jeho uživatele. 
Po provedení každé pravidelné roční prohlídky by měl být doplněn produktový list výrobku. 
 

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: (Tyto pokyny je nezbytné přesně dodržovat) 
Během přepravy postroj uchovávejte v jeho obalu, v dostatečné vzdálenosti od jakékoli řezné plochy. Postroj čistěte mýdlovou vodou, vysušte ho suchým 
hadrem a zavěste na dobře větraném místě, aby přirozeně vyschl. Nepoužívejte otevřený oheň nebo jakýkoli zdroj tepla. Stejně postupujte i v případě, že 
některá ze součástí postroje během používání navlhne. Kovové součásti čistěte hadrem napuštěným parafinovým olejem. Nikdy nepoužívejte bělidla nebo 
rozpouštědla. Postroj by měl být skladován v původním obalu na teplém, suchém a větraném místě chráněném před přímým slunečním svitem, sálavým 
teplem a chemikáliemi. 
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