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ROMANA
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
Nu folositi acest produs inainte de a citi cu atentie si a intelege aceste instructiuni tehnice.
Aceste instructiuni de folosire ilustreaza modalitatile de utilizare a acestui produs. Doar unele tipuri de utilizari gresite si
interzise sunt cunoscute si reprezentate(aratate in diagramele taiate). Exista si alte tipuri de utilizari gresite, este imposibil
sa le enumeram pe toate, sau chiar sa ni le imaginam. Doar tehnicile de utilizare aratate in diagrama, cele care nu sunt
taiate, sunt autorizate. Orice alta tehnica de utilizare este exclusa din cauza pericolului de moarte. In cazul indoielii sau a
problemelor de intelegere, contactati SINGING ROCK.
Toate activitatile la inaltime sunt activitati periculoase care pot conduce la accidentari severe sau poate chiar la moarte. Va
asumati personal toate riscurile si responsabilitatile pentru toate pericolele, accidentarile sau moartea, care pot avea loc in
timpul sau in urma utilizarii produselor noastre in orice maniera. In cazul in care nu sunteti in stare, sau nu sunteti in pozitia
de a va asuma aceasta responsabilitate sau acest risc, nu folositi acest echipament.
FOLOSIREA
Acest echipament este un echipament personal de protectie (PPE) , folosit pentru protectie in cazul unei caderi.
O ucenicie adecvata in tehnici si metode corespunzatoare a sigurantei este necesara pentru a utiliza acest produs. Acest
produs trebuie sa fie folosit doar de persoane competente si responsabile sau de persoane care sunt supervizate
indeaproape de o persoana competenta si responsabila.
Pentru a incepe sa folositi un scripete, treceti coarda prin scripete, in directia indicata, si atasati scripetele cu o carabiniera
(fig. 3). Pentru a construi un sistem de suspendare, urmati ilustratiile care insotesc produsul (fig. 11).
Folositi intotdeauna o carabiniera cu sistem de blocare, preferabil o carabiniera cu forma ovala (fig. 4). Scripetii sunt
proiectati pentru a fi folositi cu corzi textile. Verificati compatibilitatea tuturor echipamentelor folosite cu scripetele, si
asigurati-va ca indeplinesc directivele si standardele potrivite.
Inaintea fiecarei folosiri, intotdeauna verificati daca rolele se rotesc usor si nu sunt uzate. Verificati daca rolele nu se freaca
de partile laterale. Verificati functionarea axului si deformarea partilor laterale. Acordati atentie speciala privind calitatea
punctelor de ancorare. Verificati daca scripetele functioneaza corect impreuna cu carabiniera si coarda.
REZISTENTA (tab. 1, fig. 9): Valoarea limita a incarcarii de lucru este incarcatura maxima care nu afecteaza functionarea
rulmentului si scripetelui (fig. 8).
Acest produs este proiectat pentru a fi folosit in conditii atmosferice normale (conditii normale tolerate de persoane).
ATENTIONARI
Evitati incarcarea la soc. Miscarile dinamice ale incarcaturii si fortele dinamice generate de efortul de ridicare pot multiplica
forta rezultata pe punctul de ancorare sau alte elemente ale sistemului (fig. 10).
In timpul utilizarii verificati daca toate piesele echipamentului din sistem sunt corect pozitionate, respectandu-se una pe
alta (fig. 5).
Evitati prinderea parului, a hainelor sau a degetelor in dispozitiv.
NOMENCLATOR DE COMPONENTE (fig. 2)
1. Parti laterale
2. Rola
3. Nit
4. Rulment cu bile, cu auto lubrifiere
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MARCARE (fig. 7)
1. Producator
2. Model
3. Incarcatura de rupere
4. Incarcatura de lucru limita (WLL)
5. Diametrul maxim al corzii
6. Marcare de conformitate
7. Numarul dat de organismul de certificare, care atesta conformitatea cu tipul
8. Standard European
9. Cod pentru scanare
10. Numar unic
11. Codul de productie
12. Data si anul productiei
13. Instructiuni pentru citire
INTRETINERE (FIG. 6)
Un produs murdar sau un produs folosit in conditii de salinitate mare poate fi curatat cu apa curata si uscat cu o laveta non
abraziva. Lubrifiati componentele mobile cu un lubrifiant specific pe baza de silicon. EVITATI contactul cu orice substante
abrazive, chimice si surse de caldura.
DEPOZITARE SI TRANSPORT
Depozitati produsul intr-un loc uscat, departe de surse de caldura si substante corozive. Cu exceptia celor indicate mai sus,
nu sunt necesare precautii speciale in timpul transportului.
DEZINFECTIE
Pentru dezinfectia suprafetelor laterale dizolvati un dezinfectant care contine săruri ale bazelor cuaternare de amoniu, in
apa calda (max. 20°C). Spalati suprafata scripetelui si partile laterale cu o laveta umeda.

DURATA DE VIATA SI INSPECTIE
Durata de viata a acestui produs nu este strict delimitata de catre producator. Depinzand de conditia in care este produsul
si istoria lui poate fi necesar sa fie casat imediat (de ex. dupa o cadere severa, semne vizibile de distrugere, …).
Durata de viata a acestui produs poate fi influentata de diferiti factori, cum ar fi: utilizare frecventa sau improprie, mediu
coroziv (umiditate, praf, gheata), frecare, coroziune, incarcare excesiva, expunere la surse de caldura, depozitare improprie,
etc.
ATENTIE: Nu uitati ca, dupa doar un singur eveniment extrem, acest echipament poate devine impropriu pentru utilizari
ulterioare.
Deformarea, coroziunea si semnele de frecare in exces sunt esentiale pentru a inlocui produsul imediat. O frecare
considerabila este orice reducere a sectiunii transversale cu mai mult de 5% si trebuie luata in seama. Nu ezitati sa
contactati SINGING ROCK in cazul unei indoieli. Orice modificare sau reparatie in afara facilitatilor de productie SINGING
ROCK este interzisa.
SINGING ROCK recomanda inspectia de catre o persoana competenta cel putin o data la 12 luni.
GARANTIA SINGING ROCK
Acest produs are garantie 2 ani pentru orice defecte de material sau defecte de fabricatie. Limitari a garantiei: uzura
normala si rupturi, modificari, depozitare incorecta. Sunt excluse din garantie deteriorarile cauzate de accidente, neglijenta,
si folosirea echipamentului in scopul pentru care nu a fost proiectat. SINGING ROCK nu este responsabil pentru consecinte,
directe, indirecte, accidentale sau alte tipuri de deteriorari rezultate utilizarii produselor.

