ROMÂNĂ
INSTRCTIUNI DE FOLOSIRE
(coarda statica EN 1891)
Nu folositi acest produs fara a citi cu atentie si a intelege aceste instructiuni tehnice.
Acest produs face parte din sistemul de protectie personala impotriva caderii. Daca sistemul de protectie personala consta doar din echipament
static (coarda statica, anouri, etc.) si exista riscul de cadere, este esential sa introduceti in sistemul de asigurare un absorbitor de soc (EN355)
pentru a reduce efectul caderii.
Activitatile la inaltime, cataratul, speologia, rapelul, salvarile, munca la inaltime si explorarile sunt activitati periculoase, care pot duce la
accidentarea sau chiar moartea persoanei care desfasoara aceste activitati.
O intelegere adecvata a tehnicilor potrivite si a metodelor de securitate sunt esentiale pentru a folosi acest produs.
Acest produs trebuie folosit doar de persoane competente si responsabile, sau de persoane aflate sub control vizual direct al unei persoane
competente si responsabile. Dvs. Personal va asumati toate riscurile si responsabilitatile pentru toate stricaciunile, accidentarile sau moartea, care
pot interveni in timpul sau dupa folosirea acestui produs, in orice maniera. Daca nu sunteti capabil sau nu sunteti in pozitia in care sa va asumati
riscurile, nu folositi produsul.
Orice modificare sau reparatie in afara facilitatilor de productie SINGING ROCK este interzisa.
Este in responsabilitatea utilizatorului prevederea situatiilor care necesita salvare in cazul dificultatilor intalnite in folosirea acestui produs. Inainte si
in timpul folosirii luati in considerare cum ar putea fi realizata o salvare in mod sigur si eficient.
Conditia fizica a utilizatorului poate avea influenta asupra sigurantei sale in timpul folosirii normale sau de urgenta.
Compatibilitate
Asigurati-va ca toate elementele folosite impreuna cu acest produs satisfac necesitatile de siguranta ale standardelor de siguranta relevante si
sunt compatibile cu corzi cu acest diametru.
Folosirea unei combinatii nepotrivite de elemente intr-un dispozitiv de asigurare sau deteriorarea oricarei componente a dispozitivului poate avea
ca efect un accident serios sau chiar fatal. Recomandam verficarea sistemului de asigurare si a echipamentului intr-ul loc sigur, fara risc de
cadere.
Nu folositi niciodata o coarda sau o codelina ca dispozitiv de asigurare in miscare; aceasta duce le ruperea imediata a corzii si este urmata de
cadere, care poate fi fatala utilizatorilor.
Utilizare
Corzile statice nu se vor folosi pentru asigurare in timpul catararii sau la alte activitati unde caderea este posibila. Sistemul ar trebui sa incorporeze
un punct de ancorare de incredere, desupra utilizatorului, iar intre acest punct si utilizator n-ar trebui sa existe nici un alt element. Pentru activitatile
mai sus mentionate, cand o cadere puternica este posibila, trebuie sa fie folosita o coarda dinamica, sau un absorbitor de soc trebuie incorporat in
sistem.
Performantele corzilor de tip B sunt mai mici decat performantele corzilor de tip A. Este necesara mai multa grija in protectia impotriva
efectelor frecarii, taierii, a folosirii generale sau uzurii. Este necesara mai multa grija pentru a minimiza posibilitatea de cadere.
Corzile de tip A sunt mai potrivite pentru folosirea in alpinism utilitar si munca la inaltime decat corzile de tip B.
Utilizare
Coarda inghetata sau uda are proprietati modificate, in special la realizarea nodurilor, rezistenta dinamica, forta statica, asigurare si performanta la
urcare. De aceea, este necesara o mai mare atentie a utilizaorului in cazul corzilor ude sau inghetate.
Nodurile executate pe coarda reduc rezistenta statica si dinamica a corzii. Utilizatorul este responsabil de familiarizarea cu tehnicile corecte ale
realizarii nodurilor. Daca coarda nu este furnizata cu un capat terminat cu o bucla cusuta, folosirea unui nod sub forma de opt poate fi
recomandabila.
Nu folositi coarda peste muchii ascutite (naturale sau artificiale) pentru a evita distrugerea camasii sau chiar a toronului si a reduce rezistenta
corzii.
Conduceti coarda departe de muchii ascutite prin orice mijloace.
In cazul unor probleme de garantie, trimiteti produsul reclamat doar impreuna cu eticheta corzii, im preuna cu care a fost cumparata. Nu cumparati
coarda fara eticheta. Poate avea origine nesigura.

Curatare si intretinere
O coarda murdara poate fi pusa in apa curata, calduta, spalata cu mana sau cu o perie moale, si capoi clatita bine. Daca este necesara dezinfectia,
folositi solutie cu dilutie slaba (1%) de Permanganat de potasiu. Apoi lasati coarda la uscat intr-o camera fara umezeala, bine ventilata, sau afara,
ferita de razele solare directe. Corzile umezite in timpul utilizarii sau a spalarii pot sa se stranga, “sa intre la apa” (cu max. 8%)
Intotdeauna pastrati coarda ferita de orice sursa de caldura, naturala sau artificala. Nu depozitati coarda direct la soare. Toate produsele chimice,
materialele corozive, marker, banda adeziva, vopsele, solvent, trebuie privite ca nocive pentru coarda, si nu pot fi folosite pentru a trata, curata,
marca o coarda, decat daca sunteti sfatuit de catre producator – Singing Rock (pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati). Intrarea in
contact cu oricare dintre chimicalele sau produsele mai sus mentionate a corzii poate duce la micsorarea performantelor acesteiai si la accidentarea
sau chiar moartea utilizatorului.
Orice modificare sau reparatie in afara fabricii noastre este interzisa.
Service
Dupa prima utilizare, acest produs are o durata de viata in concordanta cu frecventa utilizarii. Oricum, roaderea sau stricarea serioasa a corzii pot
avea loc chiar de la prima utilizare, ceea ce va reduce durata de viata a corzii. Durata de viata pe raft a acestui produs este redusa daca aceasta
coarda nu este depozitata corect, in principal prin evitarea chimicalelor si a razelor de soare directe (chiar si prin vitrina unui magazin), sau a surselor
de caldura. Durata de viata: coarda nu poate fi folosita la mai mult de 15 ani de la data productiei sau 10 ani de la prima folosire, oricare dintre
acestea se intampla prima. Pentru determinarea datei productiei, trebuie facuta o mica sectionare a capatului corzii (daca eticheta lipseste sau exista
o indoiala ca eticheta nu apartine corzii) iar banda sau fibra de control din interior trebuie gasita.
Evitati sa frecati coarda pe suprafete abrasive sau muchii ascutite (naturale sau artificiale). Nu continuati sa folositi coarda dupa o cadere
serioasa, dupa caderea pe o muchie ascutita sau o aplicare de chimicale. Stricaciuni externe vizibile sau interne invizibile pot avea loc, aceasta
reducand rezistenta corzii si limita de siguranta.

Inainte si dupa fiecare utilizare, este necesar sa se verifice starea corzii pe intreaga sa lungime. Nu ezitati sa nu mai folositi o coarda care prezinta
semne de uzura care i-ar putea afecta rezistenta sau sa ii limiteze functionalitatea. Verificati: urme de taieturi, abraziune, stricaciuni produse de
folosire, caldura sau chimicale, si de asemenea marcajul corzii. Daca observati oricare dintre acestea, nu mai folositi coarda.

Motive pentru a scoate coarda din utilizare:








Distrugerea unei sau mai multor fibre din camasa
Distrugerea unei sau mai multor fibre din interior
Durata de viata depaseste 15 ani de la data productiei
Durata de viata depaseste 10 ani de la data primei folosiri
Coarda a fost in contact direct cu foc deschis sau substante chimice
Marcarea corzii este distrusa sau ilizibila

Producatorul Singing Rock nu poate fi facut responsabil pentru orice accidente aparute in timpul folosirii unor corzi deteriorate, care ar trebui scoase
din uz. Nu ezitati sa contactati Singing Rock in caz de nelamuriri, sau chiar sa trimiteti produsul pentru o inspectie amanuntita. Coarda care a fost
scoasa din uz trebuie marcata in asa fel incat sa se inteleaga clar ca nu mai poate fi folosita.
Pentru siguranta corzii pe durata intregii folosiri, pastrati o inregistrare a oricarui eveniment care in timp ar putea fi important pentru a decide daca
sa scoateti coarda din uz sau nu. Este recomandat sa fiti unicul utilizator al corzii. Aceasta va permite sa cunoasteti istoricul corzii.
In afara de inspectia necesara realizata de catre persoana care foloseste coarda, acest produs trebuie verificat cel putin o data la 12 luni de catre
o persoana competenta, urmand procedurile producatorului. Rezultatul inspectiei trebuie inregistrat.
Depozitare si transport
Chiar daca aceasta coarda are protectie UV, este recomandat sa fie depozitata ferita de lumina directa, intr-un loc bine ventilat, departe de orice
sursa de caldura directa. Coarda nu trebuie sa intre in contact cu nici un fel de substante chimice. Aceleasi conditii sunt necesare pentru transport.
Folositi produsul pana la minim -40°C si maxim of 80°C.
In cazul in care taiati coarda la un distribuitor sau un dealer, capetele taiate ale corzii care intentionati sa fie folosita ca PPE, trebuie marcate asa
cum indica producatorul.
Semnificatia marcajului corzii:
SINGING ROCK producatorul
STATIC A10,5
numele corzii, tipul (vezi mai jos), diametrul in mm
Lxxxxxxxx
codul corzii
EN 1891 (1998) numarul unui standard EN relevant si anul omologarii
XXXXX/MM/YY
Seria lotului /luna producției / an de producție
Length: XX m
lungimea corzii
CExxxx
marcaj de conformitate + numarul de notificare care certifica conformitatea cu tipul
înainte de utilizare citiți cu atenție și înțelegeți instrucțiunile de utilizare
Tipul corzii
A - Coarda statica tip A, proiectata pentru a fi folosita in alpinism utilitar, incluzand munca la inaltime, in operatiuni de salvare si speologie. Marcarea
A10.5 inseamna coarda de tip A, cu diametru de 10.5mm, testata conform standardului EN 1891
B - Coarda statica de tip B, cu performante mai mici decat cea de tip A, necesita mai multa grija la folosire. Marcarea B9.0 inseamna coarda de tip
B, cu diametru de 9mm, testata conform standardului EN 1891
Coarda statica conform standardului EN 1891 este marcata in asa fel incat fiecare coarda are in interiorul toronului ei o banda cu urmatoarele
informatii:







Data productiei corzii
Numele producatorului (Singing Rock)
Standardul conform caruia a fost testata coarda
Materialul folosit ( PA = nylon, PP = polipropilena)
Tipul corzii

Este esential pentru siguranta utilizatorului ca aceste instructiuni de folosire sa fie traduse in limba tarii in care se va folosi produsul.

