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TÜRKÇE

Bu cihazın kullanım talimatları genel bir talimat ve bir şartnameden oluşmakta olup 
her ikisinin de kullanmadan önce dikkatle okunması gerekmektedir. Dikkat! Bu 
form sadece özel talimat teşkil eder.
ÖZEL TALİMATLAR EN 567 / EN 12841-B. Bu not, aşağıdaki ürünün/ürünlerin 
doğru kullanımı için gerekli bilgileri içermektedir: yükselticiler.
1) UYGULAMA ALANI. 
Bu ürün, bir yüksekten düşmeye karşı bireysel bir koruma cihazıdır (D.P.I.). 
2016/425 sayılı AB yönetmeliği ile uyumludur. Dikkat! Bu ürün için EN 365 no-
lu normun göstergeleri dikkate alınmalıdır (genel talimatlar/paragraf 2.5). Dikkat! 
Bu ürün için kapsamlı bir periyodik kontrol zorunludur (genel talimatlar/paragraf 
8). EN 12841:2006-B - İp erişim sistemi / ip ayarlama cihazı tip B / çalışma 
hattı yükseltici. İç + kılıf, statik veya yarı statik EN 1891-A Ø 10÷13 mm iplerle 
kullanılmalıdır. Dikkat! Bu cihazın sertifikasyonunda aşağıdaki ipler kullanılmıştır: 
Teufelberger Patron PLUS Ø 10 mm ve Tendon Static 13 mm. EN 567 - Dağcılık 
ekipmanı: İp kenetleri. İç + kılıf, statik veya yarı statik (EN 1891) ya da dinamik 
(EN 892) Ø 8÷13 mm iplerle kullanılmalıdır.
2) ONAYLI KURULUŞLAR. Genel talimatlardaki açıklamalara başvurunuz (parag-
raf 9 / Tablo D): M1; N1.
3) TERMİNOLOJİ (Şekil. 4). A) Çift üst boşluk. B) Kilitleme kamı. C) Açma/gü-
venlik/bırakma kolu. D) Kavrama kolu. E) Alt boşluk. F) Braket takma boşluğu. 
G) Üst boşluk.
4) MARKALAMA. 
Başlıksız sayılar/harfler: genel talimatlardaki açıklamalara başvurunuz (paragraf 
5). 
4.1 - Genel Bilgiler (Şekil. 4). Göstergeler: 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 19.
4.2 - İzlenebilirlik (Şekil. 4). Göstergeler: T1; T3; T8.
5) KONTROLLER. 
Aşağıda belirtilen kontrollere ek olarak, genel talimatlarda belirtilenleri uygulayınız 
(paragraf 3). Her kullanımdan önce şunları kontrol edin: Kam dişleri yerinde olmalı 
ve herhangi bir yıpranma belirtisi göstermemelidir; ataşman boşluğuna takılan 
konektör serbestçe dönebilmelidir. Her kullanım sırasında: Olası serbest düşüşleri 
engellemek için ipin her zaman gergin olduğundan emin olun; emniyet kayışı ile 
üzerindeki ataşman arasında gevşek ip olmamasına dikkat edin; gerilmiş iplerde 
ipi enine kullanırken çıkmaması için son derece özen gösterin.
6) KULLANIM TALİMATLARI. Serbest düşüş mesafesinin en aza indirilmesi için 
bağlama noktası her zaman için bel seviyesinde veya daha yukarıda konumlan-
dırılmalıdır (Şekil 14). Dikkat! Metal kablolarda veya katlı iplerde kullanmayın. 
6.1 - İpin yerleştirilmesi. Kolu çevirerek kamı açın (Şekil 6.1-9.1). Kolu, cihazın 

hám mellrészéhez úgy, hogy az eszköz függőlegesen tapadjon a mellhez (12.2. ábra). 
Figyelem! A nem függőleges kötélre való felemeléshez tartsa a kézben a kötél vízszin-
tes részét, és húzza azt a lehető legmesszebb függőleges helyzetbe, hogy elkerülje a 
záróbütyök megnyílásának kockázatát. 
6.4 - Figyelem. Ezt az eszközt nem leereszkedéshez tervezték, de a következő esetek-
ben, rövid szakaszokra használható: a eszköz terhelésének csökkentése a kar részleges 
kinyitásához, belsőleg úgy, hogy ne mozdítsa el a biztonsági zárat, mozgassa a kötél-
bilincset (2) és újra rátegye a terhelést (10.3-11. ábra). 
6.5 - Kioldás terhelés alatt (SZABADALOM ALATT ÁLL). Az eszköz olyan mecha-
nizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi annak nyitását, még akkor is, ha a teljes 
tehermentesítés nem lehetséges. Mozgassa a racsnis markolatot befelé, hogy elfordítsa 
a bütyköt, és távolítsa a kötéltől, ami lehetővé teszi, hogy kioldódjon és kinyíljon (11.1 
÷ 11.3. ábra). Az alkalmazott erő függ az eszköz terhelésétől, de mindig elegendőnek 
kell lennie ahhoz, hogy megakadályozza a véletlen kinyílást. Ezzel a rendszerrel a 
bütyök nem nyílik meg, ha az alkalmazott terhelés (pl. a kezelő súlya) túl nagy. Túlzott 
terhelés esetén a felengedés kissé károsíthatja a kötelet.
6.6 - Speleo előrehaladási technika. A melles mászógép eszközt egyetlen kötélen, 
bal vagy jobb mászófogantyúval történő emelkedéshez használják, egy jobb vagy bal 
lábas kötélbilincs és egy lábhurok segítségével. Az előrehaladás lehet: egyidejű, a két 
láb sorozatos egymáshoz szorításával (16.1÷16.2. ábra); vagy történhet váltakozva, 
egyik lábat a másik után sorozatosan lenyomva. (17.1÷17.2 ábra).
6.7 - 71856/71857 - Egyéb felhasználási módok. Az eszköz néhány működési mód-
ja látható ebben a kézikönyvben: A) A felhasználó biztonsága lépcsőkön, rámpákon 
vagy mászások alkalmával. B) Emelők építésére mentési és elsősegélynyújtási beavat-
kozásokhoz (13. ábra). C) Használja függőleges emelkedéseknél az önbiztonság 
érdekében (12.4. ábra). A kötélbilincset a két felső rés segítségével a hámhoz kell 
rögzíteni, és a kötélnek át kell haladnia a karabiner és az eszköz oldalsó lapja között. 
Figyelem! Kerülje a 12.5-12.6. ábrán látható beállításokat D) Derékkötél kapocsként 
használja. Ez az eszköz kötélen felmászáskor derékpozícióban használható. A helyes 
helyzetben (azaz a testtel párhuzamosan) tartáshoz téglalap alakú gyorscsatlakozóval 
erősítse a hám megfelelő rögzítési pontjára (12.1-12.2. ábra).
7) EN 12841: 2006 KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK.
Ezek a berendezések B típusú kötélbeállító eszközök, a munkakötéllel való felemelke-
déshez. A B típusú kötélbeállító eszközök személyi védőfelszerelések (PPE), amelyet 
kötélhálózati rendszerbe való beépítésre szántak. A kötélbeállító eszközöket nem sza-
bad esés felfogására használni. A felhasználó teljes súlyával terhelt horgonyvonalat 
munkavonalnak kell tekinteni, és nem szánták arra, hogy leállítsa az esést. A bizton-
sági vonalhoz csatlakoztatott A típusú tartalék esésleállító eszköz használata kötele-
ző. Ügyeljen arra, hogy a tartalék rendszer soha ne kerüljön a munkakötélre (15. 
ábra). Figyelmeztetések: csak az EN 795 szabványnak megfelelő rögzítési pontok 
használhatók (minimális szilárdság 12 kN vagy 18 kN nem fémes horgonyoknál), 
amelyek nem élesek; kerülje az eszköz túlterhelését vagy terhelését, mert károsíthatja 
a horgonyzó vonalat; a szorítókötél maximális hossza a hám-csatlakozás 1 méterrel 
való meghosszabbításához (szorítókötél + csatlakozó + eszköz); használat közben a 
rögzítési pontnak mindig a kezelő felett kell lenni; a horgonyvonal műszaki teljesítménye 
jelentősen változhat a szennyeződés, a nedvesség, a jég, az ugyanazon a szakaszon 
történő ismételt használat miatt: ne feledje, hogy ezek a eltérések befolyásolják a kötél 
viselkedését az eszköz belsejében; max. terhelés 140 kg.
8) SZIMBÓLUMOK. Olvassa el a jelmagyarázatot az általános utasításokban (16. 
bek.): F2; F3; F4; F5; F9.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οι οδηγίες για τη χρήση της συσκευής αυτής αποτελούνται από ένα γενικό και ένα ειδικό 
μέρος, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και τα δύο πριν από τη χρήση. Προσοχή! Αυτό 
το φυλλάδιο περιέχει μόνο τις ειδικές οδηγίες. 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΕ EN 567 / EN 12841-B. Αυτή ή σημείωση περιέχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τη σωστή χρήση των ακόλουθων προϊόντων: αναβατηρας.
1) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
Αυτό το προϊόν αποτελεί Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ενάντια στις πτώσεις 
από ψηλά • είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425. Προσοχή! Για αυτό 
το προϊόν πρέπει να σεβαστούν οι οδηγίες του προτύπου ΕΝ 365 (Γενικές οδηγίες 
/ παράγραφος 2.5). Προσοχή! Για αυτό το προϊόν είναι απαραίτητος ένας εκτενές 
περιοδικός έλεγχος (Γενικές οδηγίες / παράγραφος 8). EN 12841:2006-B - Συσκευή 
ρύθμισης για σχοινί: αναβατήρας. Για χρήση με σχοινιά (πυρήνας + περίβλημα) στα-
τικά ή ημι-στατικά EN 1891-A Ø 10÷13 mm. Προσοχή! Για την πιστοποίηση έχουν 
χρησιμοποιηθεί τα ακόλουθα σχοινιά: Teufelberger Patron PLUS Ø 10 mm και Tendon 
Static 13 mm. EN 567 - Εξοπλισμός ορειβασίας: σφιγκτήρας σχοινιού. Για χρήση με 
σχοινιά (πυρήνας + περίβλημα) στατικά ή ημι-στατικά (EN 1891) ή δυναμικά (EN 892) 
Ø 8÷13 mm.
2) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.
Αναφερθείτε στο υπόμνημα των γενικών οδηγιών (παράγραφος 9 / ταμπέλα D): M1; 
N1.
3) ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Εικ. 4). A) Επάνω διπλή οπή. B) Έκκεντρο ασφάλισης. C) Μο-
χλός ανοίγματος/ασφάλισης/απασφάλισης. D) Λαβή. Ε) Κάτω οπή πρόσδεσης. F) Οπή 
πρόσδεσης λανιέρας. G) Επάνω οπή.
4) ΣΗΜΑΝΣΗ. Αριθμοί/γράμματα χωρίς λεζάντα: Αναφερθείτε στο υπόμνημα των 
γενικών οδηγιών (παράγραφος 5). 
4.1 - Γενικές (Εικ. 4). Σημειώσεις: 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 19.
4.2 - Ιχνηλασιμότητα (Εικ 4). Σημειώσεις: T1; T3; T8. 
5) ΕΛΕΓΧΟΙ. Εκτός από τους ελέγχους που αναφέρονται εν συνέχεια, τηρήστε ότι 
αναφέρεται στις γενικές οδηγίες (παράγραφος 3). Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε ότι: 
υπάρχουν όλα τα δόντια της διάταξης ασφάλισης και δεν παρουσιάζουν φθορές• το 
καραμπίνερ που μπαίνει στην οπή σύνδεσης μπορεί να περιστρέφεται χωρίς εξωτερικά 
εμπόδια. Κατά τη διάρκεια κάθε χρήσης: να βεβαιώνεστε ότι το σχοινί παραμένει υπό 
τάση για τον περιορισμό τυχόν πτώσεων• να αποφεύγετε να σχηματίζονται χαλαρά ση-
μεία στο σχοινί μεταξύ του σημείου αγκύρωσης και του χρήστη• να προσέχετε ιδιαίτε-
ρα να μην προκαλέσετε την απελευθέρωση του σχοινιού χρησιμοποιώντας το εγκάρσια 
σε τεντωμένα σχοινιά. 
6) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ο χρήστης πρέπει να είναι πάντα κάτω από το σημείο αγκύρωσης 
(Εικ. 14). Προσοχή! Μην το χρησιμοποιείτε σε σύρμα ή πλεγμένο σχοινί. 
6.1 - Πέρασμα του σχοινιού. Ανοίξτε το έκκεντρο περιστρέφοντας το με τον μοχλό (Εικ. 
6.1-9.1). Κουμπώστε τον μοχλό στο σώμα του εργαλείου (Εικ. 6.2-9.2). Περάστε το 
σχοινί σύμφωνα με την κατεύθυνση επάνω/κάτω (Εικ. 6.3 - 9.3), στη συνέχεια κλείστε το 
έκκεντρο ξεκουμπώνοντας τον μοχλό από το σώμα (Εικ. 6.4-9.4). 
6.2 - Δοκιμή λειτουργίας. Κάντε μια δοκιμή μπλοκαρίσματος για να ελέγξετε τη σωστή 
κατεύθυνση τοποθέτησης του εργαλείου (Εικ. 6.5-6.6/9.5-9.6). Για να είναι εφικτό το 
άνοιγμα και η εξαγωγή του σχοινιού το εργαλείο πρέπει να απαλλαγεί από το φορτίο. Για 
να διευκολυνθεί το άνοιγμα του έκκεντρου, ωθήστε τον σφιγκτήρα σχοινιού προς τα πά-
νω και ταυτόχρονα χειριστείτε τον μοχλό για να ανοίξετε την διάταξη. 
6.3 - Ανάβαση (με τη βοήθεια μιας άλλης κατάλληλης συσκευής σύσφιξης). Το εργα-
λείο είναι ελεύθερο να ολισθήσει προς τα πάνω (Εικ. 7.1-10.1) και κλειδώνει στη θέση 
όπου βρίσκεται (Εικ. 7.2-10.2). Να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε σημεία αγκύ-
ρωσης ή/και ενώσεις (Εικ. 8.1). Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο 
σφιγκτήρας σε καταστάσεις με δυνητικούς παράγοντες πτώσης μεγαλύτερους από 1, δη-
λαδή ο χρήστης πρέπει να είναι πάντα κάτω από το εργαλείο ή/και το σημείο αγκύρωσης 
(Εικ. 8.2). Προσοχή! Μια πτώση με παράγοντα μεγαλύτερο από 1 μπορεί να προκαλέ-
σει το σπάσιμο του σχοινιού. Μόνο για τα μοντέλα 71856/71857*: Για την ανάβαση 
σε κατακόρυφο σχοινί τραβήξτε προς τα κάτω στην παράλληλη με το σχοινί κατεύθυνση 
(Εικ. 7.2). Για την ανάβαση σε σχοινί που δεν είναι κατακόρυφο, περιορίστε την κατεύ-
θυνση του σχοινιού περνώντας ένα καραμπίνερ στην επάνω διπλή οπή (Εικ. 7.5). Μόνο 
για το μοντέλο 88941: Στερεώστε το εργαλείο στην εξάρτυση με μια γρήγορη ημικυκλι-
κή θηλιά (Εικ. 12.1) ή ένα καραμπίνερ με βιδωτό δακτύλιος ασφάλισης (αυτόματο ή χει-
ροκίνητο) του μοχλού• η θηλιά γρήγορης σύνδεσης ή το καραμπίνερ πρέπει να περα-
στούν στην κάτω οπή. Συνδέστε την επάνω οπή στο θωρακικό τμήμα της εξάρτυσης έτσι 
ώστε το εργαλείο να προσκολλάται κατακόρυφα στο στήθος (Εικ. 12.2). Προσοχή! Για 
την ανάβαση σε σχοινί που δεν είναι κατακόρυφο, κρατήστε το οριζόντιο τμήμα του σχοι-
νιού, έτσι ώστε να είναι όσο πιο κατακόρυφο γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να 
ανοίξει το έκκεντρο ασφάλισης.
6.4 - Προσοχή. Το εργαλείο δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί στην κατάβαση, ωστό-
σο, για σύντομες μετακινήσεις, μπορείτε να το χειριστείτε με τον ακόλουθο τρόπο: απε-
λευθερώνετε το εργαλείο από το φορτίο, ανοίγετε εν μέρει τον μοχλό ωθώντας τον προς 
το εσωτερικό, έτσι ώστε να μην μετακινήσετε τον σφιγκτήρα ασφαλείας, κατεβάζετε τον 
σφιγκτήρα και εφαρμόζετε εκ νέου το φορτίο (Εικ. 10.3-11).
6.5 - Απελευθέρωση υπό φορτίο (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας). Το εργαλείο είναι εφοδι-
ασμένο με έναν μηχανισμό για εύκολο άνοιγμα, ακόμη και όταν δεν είναι δυνατό να 
αφαιρέσετε πλήρως το φορτίο από το εργαλείο. Ωθώντας προς τα μέσα τη λαβή το έκ-

κεντρο περιστρέφεται απομακρυνόμενο από το σχοινί, προϋπόθεση που διασφαλίζει την 
απελευθέρωση και το επακόλουθο άνοιγμα (Εικ. 11.1÷11.3). Η δύναμη που απαιτείται 
για αυτόν τον χειρισμό εξαρτάται από το φορτίο που εφαρμόζεται κάθε στιγμή στο εργα-
λείο, ωστόσο είναι πάντα αρκετή για να εμποδίσει ακούσια ή τυχαία ανοίγματα. Το σύ-
στημα δεν εγγυάται το άνοιγμα του εργαλείου αν το φορτίο που εφαρμόζεται είναι πολύ 
υψηλό (για παράδειγμα, όλο το βάρος του χειριστή). Η απελευθέρωση κάτω από πο-
λύ υψηλό φορτίο μπορεί επίσης να προκαλέσει μικρές επιφανειακές ζημιές στο σχοινί.
6.6 - Τεχνική προώθησης σε σπηλιά. Για την ανάβαση σε μόνο σχοινί χρησιμοποιήσετε 
έναν κοιλιακό σφιγκτήρα, σε συνδυασμό με μια λαβή ανάβασης δεξιά ή αριστερή, έναν 
σφιγκτήρα για το δεξί ή το αριστερό πόδι και μια λανιέρα. Η προώθηση μπορεί να εί-
ναι: ταυτόχρονη, ωθήστε ταυτόχρονα και με τα δύο πόδια (Εικ. 16.1÷16.2)• εναλλάξ, 
ωθήστε το ένα πόδι μετά το άλλο διαδοχικά (Εικ. 17.1÷17.2).
6.7 - 71856/71857 - Άλλες μορφές χρήσης. Μερικοί από τους τρόπους λειτουργί-
ας του εργαλείου παρουσιάζονται στις εικόνες του παρόντος εγχειριδίου: a) Ασφάλεια 
του χρήστη κατά την προώθηση σε σκάλες, σε κεκλιμένα επίπεδα, σε αναρρίχηση. b) 
Υλοποίηση βαρούλκων για επιχειρήσεις διάσωσης και ανάκτησης (Εικ. 14). c) Χρήση 
σε κατακόρυφη προώθηση με αυτόματη ασφάλιση (Εικ. 12.4). Ο σφιγκτήρας σχοινιού 
θα πρέπει να ασφαλίζεται στην εξάρτυση, χρησιμοποιώντας και τις δύο επάνω οπές και 
επαληθεύοντας ότι το σχοινί περνά ανάμεσα στο καραμπίνερ και στο μάγουλο του ερ-
γαλείου. Προσοχή! Αποφύγετε τις τοποθετήσεις που απεικονίζονται στις εικόνες 12.5-
12.6. D) Χρήση ως κοιλιακού σφιγκτήρα. Ο σφιγκτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
κοιλιακή θέση κατά την ανάβαση σε σχοινί: για να τον κρατήσετε στη σωστή θέση (πα-
ράλληλα προς το σώμα), θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια γρήγορη ορθογώνια θηλιά 
για να τον στερεώσετε στο σωστό σημείο πρόσδεσης της εξάρτυσης (Εικ. 12.1-12.2).
7) ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ EN 12841:2006. Αυτά τα εργαλεία είναι συσκευές για τη ρύθμι-
ση σχοινιών τύπου Β, για την ανάβαση στη γραμμή εργασίας. Οι συσκευές ρύθμισης 
σχοινιού τύπου Β είναι μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που έχουν σχεδιαστεί για να 
ενσωματωθούν σε συστήματα πρόσβασης με σχοινί. Οι διατάξεις ρύθμισης του σχοι-
νιού δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε ένα σύστημα ανακοπής πτώσης. Όταν μια γραμ-
μή αγκύρωσης φορτίζεται από το σύνολο του βάρους του χρήστη, γίνεται μία γραμμή ερ-
γασίας και δεν είναι κατάλληλη για την ανακοπή πτώσεων. Επομένως, είναι αναγκαία η 
χρήση μιας διάταξης ρύθμισης τύπου Α (ανακοπής πτώσης) που συνδέεται με μία γραμ-
μή ασφαλείας. Να προσέχετε πάντα ώστε η διάταξη ανακοπής πτώσης να μην φορτί-
ζει τη γραμμή ασφαλείας. (Εικ. 16). Προειδοποιήσεις: χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ση-
μεία αγκύρωσης, που είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN795 (ελάχιστη αντοχή 12 kN 
ή 18 kN για μη μεταλλική αγκύρωση), που δεν έχουν αιχμηρές άκρες• αποφεύγετε κά-
θε υπερφόρτωση ή δυναμικό φορτίο στη διάταξη ρύθμισης, διότι θα μπορούσε να βλά-
ψει τη γραμμή αγκύρωσης• μέγιστο μήκος του ιμάντα για την επέκταση της σύνδεσης 
της συσκευής με την εξάρτυση ίσο με 1 m (ιμάντας + καραμπίνερ + εργαλείο)• κατά τη 
διάρκεια της χρήσης, το σημείο αγκύρωσης πρέπει πάντα να βρίσκεται πιο ψηλά από 
το χρήστη• τα χαρακτηριστικά της γραμμής αγκύρωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν 
κατά τη χρήση, λόγω φθοράς, βρωμιάς, υγρασίας, ή λόγω της επαναλαμβανόμενης 
χρήσης στην ίδια πλευρά της γραμμής: προσοχή γιατί οι συνθήκες αυτές μπορούν να 
επηρεάσουν την ομαλότητα ολίσθησης της γραμμής μέσα στο εργαλείο• μέγιστο ονο-
μαστικό φορτίο: 140 kg.
8) ΣΥΜΒΟΛΑ. Αναφερθείτε στο υπόμνημα των γενικών οδηγιών (παράγραφος 16): 
F2; F3; F4; F5; F9.

POLSKI

Instrukcja obsługi przyrządu składa się z instrukcji ogólnej oraz instrukcji szczegółowej. 
Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać każdą z nich. Uwaga! Poniższa 
część zawiera tylko instrukcję szczegółową. 
INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA EN 567 / EN 12841-B. Niniejsza nota zawiera in-
formacje niezbędne do prawidłowego używania następujących produktów: blokery. 
1) ZAKRES ZASTOSOWANIA. Ten produkt jest środkiem ochrony indywidualnej (ŚOI) 
chroniącym przed upadkiem z wysokości; jest on zgodny z rozporządzeniem (UE) 
2016/425. Uwaga! W przypadku tego produktu należy przestrzegać wskazówek 
normy EN 365 (instrukcje ogólne / paragraf 2.5). Uwaga! Produkt ten wymaga do-
kładnej kontroli okresowej (instrukcja ogólna / paragraf 8). EN 12841:2006-B - Urzą-
dzenie regulacji liny: wyciągarka. Do użytku ze statycznymi albo półstatycznymi sznura-
mi (dusza /rdzeń/ + oplot) EN 1891-A Ø 10÷13 mm. Uwaga! Do certyfikacji zostały 
użyte następujące sznury: Teufelberger Patron PLUS Ø 10 mm oraz Tendon Static 13 
mm. EN 567 - Oprzyrządowanie do wspinaczki górskiej: bloker. Do użytku wraz ze 
statycznymi albo półstatycznymi sznurami (dusza /rdzeń/ + oplot) (EN 1891) lub też 
z dynamicznymi sznurami (EN 892) Ø 8÷13 mm.
2) JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE. Należy zapoznać się z legendą w instrukcji ogól-
nej (paragraf 9 / tabela D): M1; N1.
4 NOMENKLATURA (Rys. 4). A) Podwójny górny otwór. B) Krzywka blokująca. C) 
Dźwignia otwierania/bezpieczeństwa/odblokowania. D) Uchwyt. E) Dolny otwór mo-
cujący. F) Otwór mocujący wspornikowy. G) Górny otwór.
4) OZNACZENIA. Numery/litery bez podpisu: należy zapoznać się z legendą w in-
strukcji ogólnej (paragraf 5). 
4.1 - Ogólne (Rys. 4). Wskazania: 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 19.
4.2 - Identyfikowalność (Rys. 4). Wskazania: T1; T3; T8. 
5) KONTROLE. Oprócz kontroli wskazanych poniżej, należy postępować zgodnie z 
instrukcją ogólną (paragraf 3). Przed każdym użytkowaniem sprawdzić, czy: czy są 
wszystkie ząbki krzywki i nie mają oznak zużycia; czy łącznik wprowadzony w otwór 
zaczepu może obracać się bez przeszkód zewnętrznych. Podczas każdego użytko-
wania: upewnić się, że sznur pozostaje napięty, aby ograniczyć ewentualne upadki; 
unikać tego, by między kotwiczeniem i użytkownikiem tworzyły się luzy na sznurze; 
zwrócić szczególną uwagę, aby nie powodować wysuwania się sznura podczas użyt-
kowania w czasie przesuwu po napiętym sznurze. 
6) INSTRUKCJE UŻYCIA. Użytkownik będzie musiał znajdować się zawsze poniżej 
punktu kotwiczenia (Rys. 14). Uwaga! Nie używać na linie metalowej lub na powią-
zanym sznurze. 
6.1 - Wprowadzanie sznura. Otworzyć krzywkę obracając ją przy użyciu dźwigni 
(Rys. 6.1-9.1). Podczepić dźwignię do korpusu narzędzia (Rys. 6.2-9.2). Wprowadzić 
sznur przestrzegając kierunków góra/dół (Rys. 6.3-9.3), po czym zamknąć krzywkę 
odczepiając dźwignię od korpusu (Rys. 6.4-9.4). 
6.2 - Test funkcjonowania. Przeprowadzić próbę blokowania, aby sprawdzić popraw-
ny kierunek montażu urządzenia (Rys. 6.5-6.6/9.5-9.6). Aby umożliwić otwarcie oraz 
wyjęcie sznura konieczne jest, żeby urządzenie zostało uwolnione od ładunku. Aby 
ułatwić otwarcie krzywki, popchnąć bloker w górę i jednocześnie zadziałać na dźwi-
gni, aby otworzyć krzywkę. 
6.3 - Unoszenie (z pomocą innego nadającego się urządzenia blokującego). Urzą-
dzenie może swobodnie przesuwać się w górę (Rys. 7.1-10.1) i blokuje się w pozycji, 
w której się znajduje (Rys. 7.2-10.2). Zwrócić uwagę przy zbliżaniu się do punktów 
kotwiczenia i/lub rozdrabniania (Rys. 8.1). W żadnym przypadku bloker nie może 
być używany w sytuacjach z potencjalnymi współczynnikami upadku wyższymi niż 1, 
lub też użytkownik będzie musiał zawsze znajdować się poniżej urządzenia czy punk-
tu kotwiczenia (Rys. 8.2). Uwaga! Upadek ze współczynnikiem wyższym niż 1 mógł-
by spowodować uszkodzenie sznura. 
Tylko do modeli 71856/71857: Do celów wyciągania na sznurze pionowym cią-
gnąć w dół, w kierunku równoległym do sznura (Rys. 7.2). Przy wyciąganiu na sznurze 
nie pionowym ograniczyć kierunek sznura umieszczając łącznik w górnym podwójnym 
otworze (Rys. 7.5). Tylko dla modelu 88941: Zabezpieczyć urządzenie przy uprzęży 
za pomocą półokrągłego szybkiego uchwytu (Rys. 12.1) albo łącznika z zamknięciem 
tulejowym dźwigni (automatycznym albo ręcznym); szybki uchwyt albo łącznik muszą 
być wprowadzone w dolny otwór. Podłączyć górny otwór do /uchwytu/ na piersi 
uprzęży w taki sposób, aby narzędzie przylegało pionowo do klatki piersiowej (Rys. 
12.2). Uwaga! Dla celów wyciągania na sznurze niepionowym, trzymać w ręku po-
ziomą część sznura w taki sposób, by uczynić ją możliwie najbardziej pionową, aby 
uniknąć ryzyka otwarcia krzywki blokującej. 
6.4 - Uwaga. Narzędzie nie jest pomyślane, aby pracować w zjeździe /przy zjeż-
dżaniu w dół/, jednakże, przy krótkich przemieszczeniach, można działac w nastę-
pujący sposób: uwalnia się narzędzie od ładunku, otwiera się częściowo dźwignię 
popychając w wewnętrzną stronę w taki sposób, aby nie przesunąć blokady zabez-
pieczającej, opuszcza się bloker i ponownie podwiesza się ładunek (Rys. 10.3-11).
6.5 - Odblokowanie pod ładunkiem (OPATENTOWANE). Narzędzie wyposażone 
jest w mechanizm, który ułatwia mu otwieranie, nawet gdyby nie było możliwe cał-
kowite uwolnienie narzędzia od ładunku. Poruszając w wewnętrzną stronę uchwytem 
koła zapadkowego, krzywka obraca się - oddalając się od sznura, to warunek, któ-
ry gwarantuje odblokowanie i następujące po nim otwarcie (Rys. 11.1÷11.3). Siła 
do zastosowania przy tej operacji zależy od ładunku znajdującego się na narzędziu, 
jednakże jest zawsze taka, aby zapobiec mimowolnym lub przypadkowym otwarciom. 
System nie gwarantuje otwarcia narzędzia, jeśli zastosowany ładunek jest zbyt ciężki 

(na przykład cała waga operatora). Odblokowanie pod zbyt ciężkim ładunkiem może 
ponadto spowodować powierzchniowe uszkodzenia na sznurze.
6.6 - Technika postępowania speleologicznego. Przy wyciąganiu na pojedynczym 
sznurze używać blokera brzusznego, w połączeniu z prawym lub lewym uchwytem wy-
ciągającym, blokerem dla prawej lub lewej stopy i wspornikiem. Postępowanie może 
być: symultaniczne: popychaie jednocześnie dwoma nogami (Rys. 16.1÷16.2); prze-
stawione: pchać po kolei jedną nogą po drugiej (Rys. 17.1÷17.2).
6.7 - 71856/71857 - Pozostałe typologie użytkowania. Niektóre sposoby funkcjono-
wania narzędzia przedstawione są na rysunkach w tym podręczniku: A) Asekuracja 
użytkownika podczas działania na schodach, na nachylonych powierzchniach, przy 
wspinaniu. B) Funkcjonowanie wciągarek przy operacjach odzyskiwania i pomocy 
(Rys. 13). C) Użytkowanie w postępowaniu pionowym dla autoasekuracji (Rys. 12.4). 
Bloker musi być zabezpieczony przy szelkach poprzez wykorzystanie obu górnych 
otworów i sprawdzenie, czy sznur przechodzi pomiędzy karabińczykiem oraz skrzy-
dłem bocznym narzędzia. Uwaga! Unikać montażu przedstawionego na rysunkach 
12.5-12.6. D) Użytkowanie jako blokera brzusznego. Bloker może być użytkowany w 
pozycji brzusznej przy wyciąganiu na sznurze: by utrzymać go w prawidłowej pozycji 
(równoległej w stosunku do ciała), należy użyć szybkiego uchwytu prostokątnego, aby 
zabezpieczyć go we właściwym punkcie przyłączenia na uprzęży (Rys. 12.1-12.2).
7) INSTRUKCJE SPECJALNE EN 12841:2006. 
Narzędzia te są urządzeniami regulacyjnymi liny typu B, dla celów wyciągania liny ro-
boczej. Urządzenia regulacji liny typu B są środkami ochrony indywidualnej (DPI) prze-
znaczonymi do połączeń w systemy dostępu z liną. Przyrządy regulacyjne liny nie na-
dają się do użytkowania w systemie zatrzymywania upadku. Kiedy lina kotwicząca 
obciążona jest przez całkowity ciężar użytkownika staje się liną roboczą i nie jest od-
powiednia do zatrzymywania upadków. Konieczne jest więc użycie urządzenia regu-
lacyjnego typu A (zapobiegającego upadkom) połączonego z liną zabezpieczającą. 
Zwracać zawsze uwagę, czy urządzenie zapobiegające upadkom nie zachodzi na 
ładunek na linii zabezpieczającej (Rys. 15). Ostrzeżenia: używać wyłącznie punktów 
kotwiczenia zgodnych z normą EN795 (minimalny opór 12 kN albo 18 kN dla nie-
metalowych kotwiczeń), które nie mają ostrych krawędzi; unikać jakiegokolwiek prze-
ładowania czy też ładunku dynamicznego na urządzeniu regulacyjnym, ponieważ mo-
głoby to uszkodzić linę kotwiczącą; maksymalna długość zawieszki do przedłużania 
połączenia urządzenia przy uprzęży wynosi 1 m (zawieszka + łączniki + narzędzie); 
podczas użytkowania, punkt kotwiczenia musi być zawsze umieszczony ponad opera-
torem; charakterystyka liny kotwiczącej może się zmieniać podczas użytkowania, z po-
wodu zużycia, brudu, wilgoci albo powtarzalności użytkowania na tych samych czę-
ściach liny: zwracać uwagę, ponieważ te warunki mogą wpływać na przesuwanie liny 
wewnątrz narzędzia; maksymalny ładunek nominalny: 140 kg.
8) SYMBOLE. Należy zapoznać się z legendą w instrukcji ogólnej (paragraf 16): 
F2; F3; F4; F5; F9.

РУССКИЙ

Инструкции по эксплуатации данного устройства включают в себя общую и 
специальную инструкции, и обе необходимо внимательно прочесть перед исполь-
зованием устройства. Внимание! На данном листке приведена лишь специальная 
инструкция.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ПО СТАНДАРТУ EN 567 / EN 
12841-B. Здесь приводятся сведения, необходимые для правильного использования 
следующего изделия (следующих изделий): жумары.
1) ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Данное изделие является средством индивидуальной защиты СИЗ) от падения с 
высоты в соответствии с Техническим регламентом (ЕС) 2016/425. Внимание! Для 
данного изделия должны соблюдаться указания стандарта EN 365 (общая инструк-
ция, п. 2.5). Внимание! Для данного изделия обязателен тщательный периодический 
контроль (общая инструкция, п. 8). EN 12841:2006-B - Система промышленного 
альпинизма/устройство позиционирования на канатах типа B/жумар для 
рабочего каната. Использовать только со статическими или полустатическими 
веревками (сердцевина + оболочка) стандарта EN 1891-A, диам. 10-13 мм. 
Внимание! Для сертификации данного устройства использовались следующие 
типы веревок: Teufelberger Patron PLUS Ø 10 мм и Tendon Static 13 мм. EN 567 
- Оборудование для альпинизма: веревочные зажимы. Использовать только со 
статическими или полустатическими веревками (сердцевина + оболочка) (EN 
1891), или динамическими веревками (EN 892) диам. 8-13 мм.
2) УВЕДОМЛЁННЫЕ ОРГАНЫ. См. экспликацию в общей инструкции (п. 9 / табл. 
D): M1; N1.
3) СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ (рис. 4). A) Двойное верхнее отверстие. B) Зажимной 
кулачок. C) Рычаг открытия/блокировки/разблокировки. D) Рукоятка. E) Нижнее 
отверстие. F) Отверстие для крепления скобы. G) Верхнее отверстие.
4) МАРКИРОВКА. 
Цифры или буквы без надписи: см. экспликацию в общей инструкции (пункт 5). 
4.1 - Общая экспликация (рис. 4). Указания: 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 19.
4.2 - Отслеживаемость (рис. 4). Указания: T1; T3; T8.
5) ПРОВЕРКИ. 
Помимо указанных ниже проверок соблюдать указанное в общей инструк-
ции (пункт 3). Перед каждым использованием проверять следующее: все зубцы 
кулачка присутствуют на месте и не имеют следов износа; карабин вставлен в 
отверстие для крепления и свободно вращается. Во время каждого использования: 
веревка всегда должна быть натянута во избежание свободного падения; избегайте 
сильного провисания веревки между анкером и местом крепления к страховочной 
системе; будьте предельно внимательны во избежание выскакивания веревки при 
нахождении устройства в поперечном положении на натянутой веревке.
6) ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Точка анкерного крепления всегда 
должна быть расположена на одном уровне с талией или выше, чтобы 
минимизировать расстояние возможного свободного падения (рис. 14). Внимание! 
Запрещается использовать на металлических тросах и крученых веревках. 
6.1 - Крепление веревки. Отведите рычаг, чтобы открыть кулачок (рис. 6.1-9.1). 
Вставьте рычаг в корпус устройства (рис. 6.2-9.2). Вставьте веревку с учетом 
направления движения вверх/вниз (рис. 6.3-9.3) и установите рычаг на место, 
чтобы закрыть кулачок (рис. 6.4-9.4). 
6.2 - Проверка функциональности. Проведите проверку на блокировку, чтобы 
убедиться, что веревка установлена в направлении R (рис. 6.5-6.6/9.5-9.6). 
Ослабьте нагрузку на устройство, чтобы разблокировать его, затем отпустите 
веревку. Для того чтобы облегчить процедуру открытия кулачка, протолкните 
веревочный зажим вверх и одновременно отпускайте рычажок. 
6.3 - Подъем (с использованием другого устройства подходящего типа). Данное 
устройство должно свободно перемещаться вверх (рис. 7.1-10.1) и блокироваться 
в необходимом положении (рис. 7.2-10.2). Будьте аккуратны при приближении 
к точкам анкерного крепления и/или препятствиям (рис. 8.1). Категорически 
запрещается использовать веревочный зажим, если фактор потенциального 
падения больше 1, т. е. пользователь все время должен оставаться под устройством 
и/или точкой анкерного крепления (рис. 8.2). Внимание! Если фактор падения 
больше 1, может произойти разрыв веревки. Только для моделей 71856/71857: 
При спуске по вертикальной веревке тяните устройство вниз параллельно веревке 
(рис. 7.2). При спуске по не вертикальной веревке необходимо предотвратить 
смещение направления веревки, вставив карабин в верхнее двойное отверстие 
(рис. 7.5). Только для модели 88941: Прикрепите устройство к страховочной 
системе, используя полукруглый карабин (рис. 12.1) или муфтовый карабин 
(автоматический или ручной); карабин или соединительное звено должны 
быть вставлены в нижнее отверстие. Закрепив карабин в верхнем отверстии, 
пристегните его к грудной части страховочной системы так, чтобы устройство 
располагалось вертикально и прилегало к груди (рис. 12.2). Внимание! Для 
спуска по не вертикальной веревке держите руку на горизонтальной части веревки 
и протягивайте ее настолько далеко вперед к вертикальной части, насколько 
возможно, чтобы избежать риска открытия блокирующего кулачка.
6.4 - Внимание. Данное устройство не предназначено для спуска, но его можно 
использовать на коротких участках следующим образом: разгрузите данное 
устройство, частично открыв рычаг, открывайте рычаг с внутренней стороны, чтобы 
не сдвинуть предохранительный замок, сдвиньте веревочный зажим вниз (2) и 
заново нагрузите устройство (рис. 10.3-11). 
6.5 - Разблокировка под нагрузкой (ЗАПАТЕНТОВАНО). Данное устройство имеет 
механизм, который позволяет открывать его даже в случае, когда полная разгрузка 
невозможна. Сдвиньте зубчатый захват внутрь, чтобы повернуть кулачок, и 
отодвиньте его от веревки, что разблокирует ее и откроет блокирующее устройство 
(рис. 11.1-11.3). Прилагаемое усилие зависит от нагрузки на устройство, при 
этом оно всегда должно быть умеренным во избежание непреднамеренного 

открытия. При использовании такой системы кулачок не откроется, если 
нагрузка (например, вес оператора) слишком большая. Разблокировка при 
избыточной нагрузке может привести к небольшому повреждению веревки.
6.6 - Спелеологическая техника подъема. Для подъема по одной веревке 
используется грудной зажим, право-/левосторонний жумар, ножной право-/ 
левосторонний зажим и стремя. Подъем может выполняться следующим 
образом: с одновременным отталкиванием двумя ногами (рис. 16.1÷16.2); с 
поочередным отталкиванием каждой ногой (рис. 17.1÷17.2).
6.7 - 71856/71857 - Прочие способы применения. Некоторые способы 
применения данного устройства приведены в данном руководстве: A) 
Безопасность пользователя при подъеме по лестницам, уклонам или при 
подъеме на гору. B) Конструкция лебедочных систем для операций спасения 
и мероприятий по оказанию скорой помощи (рис. 13). C) Использование 
для самостраховки во время вертикальных подъемов (рис. 12.4). Веревочный 
зажим должен быть прикреплен к страховочной системе через два верхних 
отверстия, а веревка должна быть пропущена между карабином и боковой 
пластиной данного устройства. Внимание! Способы крепления на примерах 
12.5-12.6 недопустимы. D) Используйте веревочный зажим для талии. 
Данное устройство должно находиться на уровне талии при подъеме. Для его 
удержания в правильном положении (например, параллельно телу) используйте 
прямоугольный карабин, чтобы прикрепить его к подходящей точке на 
страховочной системе (рис. 12.1-12.2).
7) ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ СТАНДАРТА EN 12841:2006.
К данному оборудованию относятся устройства позиционирования на канатах 
типа B, предназначенные для подъема по рабочей линии. Устройства 
позиционирования на канатах типа B являются Средствами Индивидуальной 
Защиты (СИЗ), предназначенными для использования в системах промышленного 
альпинизма. Запрещается использовать устройства позиционирования на 
канатах для защиты от падения. Анкерная линия, удерживающая весь вес 
пользователя, считается рабочей линией и не предназначена для использования 
в качестве средства защиты от падения. Обязательно использовать 
дополнительные устройства защиты от падения типа А, присоединяющиеся к 
страховочной веревке. Обратите внимание, дублирующая система никогда не 
должна нагружаться аналогично рабочей линии (рис. 15). Предупреждения: 
разрешается использовать только те точки анкерного крепления стандарта EN 
795 (минимальная прочность 12 кН, или 18 кН для неметаллических анкеров), 
которые не имеют острых краев; не допускайте перегрузок или нагрузок на 
устройство, поскольку это может привести к повреждению анкерной линии; 
максимальная длина самостраховочного уса составляет 1 м (самостраховочный 
ус + карабины + устройство); во время использования точка крепления должна 
всегда располагаться над оператором; на технические характеристики 
анкерной линии могут оказывать значительное влияние грязь, влага, лед, 
количество использований на одном участке: учитывайте то, что эти факторы 
могут повлиять на эксплуатационные свойства веревки, на которой закреплено 
устройство; макс. эксплуатационная нагрузка составляет 140 кг.
8) УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ. См. экспликацию в общей инструкции (пункт 
16): F2; F3; F4; F5; F9.

EESTI

Selle seadme kasutusjuhised koosnevad üldisest juhendist ja spetsiifilisest juhendist 
ning mõlemad tuleb enne kasutamist hoolikalt läbi lugeda. Tähelepanu! See leht 
koosneb ainult spetsiifilisest juhendist.
SPETSIIFILISED JUHISED EN 567 / EN 12841-B. See märge sisaldab teavet, mis on 
vajalik järgmise toote (toodete) õigeks kasutamiseks: ronimisseadmed.
1) KOHALDAMISALA. 
See toode on isikukaitsevahend (PPE), mis kaitseb kõrgelt kukkumisel ; vastab mää-
rusele (EL) 2016/425. Tähelepanu! Selle toote puhul tuleb järgida normi EN 365 
nõudeid (üldised juhised / paragrahv 2.5). Tähelepanu! Selle toote puhul on vajalik 
põhjalik perioodiline kontroll (üldised juhised / paragrahv 8). EN 12841:2006-B 
- Köiesüsteemid. Köite reguleerimisseadmete tüüp B / töököie ronimisseade. Kasuta-
miseks köitega (südamik + kest) staatilised või poolstaatilised EN 1891-A Ø 10÷13 
mm. Tähelepanu! Selle seadme sertifitseerimiseks kasutati järgmiseid köisi: Teufelber-
ger Patron PLUS Ø 10 mm ja Tendon Static 13 mm. EN 567 - Mägironimisvarustus. 
Köieklambrid. Kasutamiseks köitega (südamik + kest) staatiline või poolstaatiline (EN 
1891) või dünaamiline (EN 892) Ø 8÷13 mm.
2) TEAVITATUD ASUTUSED. Konsulteerige legendi üldises juhendis (punkt 9 / tabel 
D): M1; N1.
3) NOMENKLATUUR (Joon. 4). A) Kahekordne ülemine pesa. B) Lukustusnukk C) 
Avamise/ohutuse/vabastamise hoob. D) Haarats. E) Alumine pesa. F) Kinnituse 
ühendamise pesa. G) Ülemine pesa.
4) MÄRGISTAMINE. 
Ilma kirjelduseta numbrid / tähed: konsulteerige legendi üldises juhendis (punkt 5).
4.1 - Üldine (Joon. 4). Indikatsioonid: 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 19.
4.2 - Jälgitavus (Joon. 4). Indikatsioonid: T1; T3; T8.
5) KONTROLLID. 
Lisaks allpool toodud kontrollidele järgige üldjuhiseid (punkt 3). Kontrollige hoolikalt 
enne iga kasutuskorda: nuki hambad on alles ja kulumata; ühendus on ühenduse 
pesas ja töötab takistusteta. Iga kasutamise ajal: veenduge, et köis on alati pingul, 
sedasi väldite vabalangust; vältige lõtva köit ankru ja rakmete kinnituse vahel; veen-
duge, et köis ei tule välja, kui seda kasutatakse venitatud köitel ristipidi.
6) KASUTUSJUHENDID. Ankrupunkt peab alati jääma vöötasemest kõrgemale, sest 
sedasi minimaliseerite võimaliku vabalanguse vahemaad (joonis 14). Tähelepanu! 
Mitte kasutada metallkaablitel või kihilistel köitel. 
6.1 - Köie sisestamine. Pöörake nuki avamiseks hooba (joonis 6.1-9.1). Ühendage 
hoob seadme korpusega (joonis 6.2-9.2). Sisestage köis õige üles/alla suunaga 
(joonis 6.3-9.3) ja vabastage nuki sulgemiseks hoob (joonis 6.4-9.4). 
6.2 - Töö kontrollimine. Viige läbi lukustuskatse ja veenduge, et köis on R suunaga 
(joonis 6.5-6.6/9.5-9.6). Vabastage seadme avamiseks koormus ja vabastage köis. 
Nuki avamiseks suruge köie klambrit ülespoole ja kasutage samal ajal hooba. 
6.3 - Ronimine (teise sobiva seadme toel). Seade liigub ülespoole vabalt (joonis 
7.1-10.1) ja lukustub paigal seistes (joonis 7.2-10.2). Olge ankrule ja/või mur-
dekohtadele lähenedes ettevaatlik (joonis 8.1). Mitte mingil juhul ei tohi köie klambrit 
kasutada, kui võimalik kukkumise faktor on suurem kui üks, ehk kasutaja peab alati 
jääma seadmest ja/või ankrupunktist allpool (joonis 8.2). Tähelepanu! Kukkumise 
faktor üle 1 võib põhjustada köie purunemise. Ainult 71856/71857 mudelid: ver-
tikaalsel köiel ronimiseks tõmmake allapoole, köiega paralleelselt (joonis 7.2). Mit-
tevertikaalsel köiel ronimiseks tuleb köie suund piirata, sisestades selleks konnektori 
ühte kahest topeltpesast seadme ülemises otsas (joonis 7.5). Ainult mudelile 88941: 
kinnitage seade rakmetele läbi poolringikujulise kiirühenduse (joonis 12.1) või läbi 
lukustuslüüsiga konnektori (automaatne või manuaalne); kiirühendus või konnektor 
tuleb sisestada alumisse avasse. Ühendage ülemine ava rakmete rinnaosaga sedasi, 
et seade jääb rindkerega vertikaalselt (joonis 12.2). Tähelepanu! Mittevertikaalsel 
köiel ronimiseks hoidke köie horisontaalset osa käes ja tõmmake seda vertikaalse 
asendi suunas nii palju, kui võimalik; sedasi väldite lukustusnuki avanemise riski. 
6.4 - Tähelepanu. Seade ei ole kavandatud laskumisteks, kuid lühiajaliselt saab seda 
selleks kasutada järgmiselt: vabastage seadmelt koormus ja avage hoob osaliselt, 
liigutage seda sisemiselt sedasi, et ohutuslukk ei liigu, liigutage köie klamber alla (2) 
ja koormake seade uuesti (joonis 10.3-11). 
6.5 - Vabastamine koormatuna (PATENTEERITUD). Seadmel on mehhanism, mis 
võimaldab selle avada ka siis, kui koorma täielik eemaldamine ei ole võimalik. 
Liigutage pöördkäepidet sissepoole, et pöörata nukki ja liigutada see köiest eemale; 
sedasi saate seadme vabastada ja avada (joonis 11.1÷11.3). Vajalik jõud sõltub 
seadme koormusest, kuid peab alati olema piisav, et välistada soovimatu avanemine. 
Selle süsteemiga ei avane nukk, kui rakendatav koormus (nt kasutaja kaal) on liiga 
suur. Üleliigse koormuse korral avamine võib köit veidi kahjustada.
6.6 - Speleo edasiliikumistehnika Kasutatakse rinnale kinnitatavat ronimisseadet 
ühel köiel koos L või R ronimise käepidemega, köieklambriga R või L jala jaoks ja 
jala aasaga. Edasiliikumine võib olla: üheaegne, mõlema jalaga korraga surumine 
(joonis 16.1÷16.2); vahelduv, ühe jalaga teise järel surudes (joonis 17.1÷17.2).
6.7 - 71856/71857 - Muud kasutuse tüübid. Selles juhendis on näidatud mõ-
ned selle seadme töörežiimid. a) kasutaja ohutus treppidel, rampidel või ronimisel 
tõusmisel. b) pääste- ja esmaabitööde tõstevahendite konstrueerimine (joonis 13). 
c) kasutaja ohutuse tagamine vertikaalsetel tõusudel (joonis 12.4). Köie klamber 
tuleb rakmetele kinnitada kahe ülemise pesa kaudu ja köis peab liikuma karabiini 
ja seadme küljeplaadi vahelt. Tähelepanu! Vältige joonisel 12.5-12.6 näidatud 
seadistusi. d) kasutamine vööke kinnitatava köie klambrina. Seadet saab kasutada 
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gövdesiyle bağlayın (Şekil 6.2-9.2). İpi doğru üst/alt yöne takın (Şekil 6.3-9.3) ve 
kolu bırakarak kamı kapatın (Şekil 6.4-9.4). 
6.2 - Fonksiyon testi. Kilitleme testi yaparak ipin R konumunda olduğunu doğrulayın 
(Şekil 6.5-6.6/9.5-9.6). Yükü cihazdan çıkarıp cihazı açın ve ipi bırakın. Kamın açıl-
masını kolaylaştırmak için ip kenedini yukarı doğru itin ve aynı anda kolu çalıştırın. 
6.3 - Yükselme (bir başa uygun cihazın yardımıyla). Cihaz, yukarı doğru serbest şe-
kilde çalışır (Şekil 7.1-10.1) ve ilgili pozisyonda kilitlenir (Şekil 7.2-10.2). Bağlama 
ve/veya kırılma noktalarına yaklaşırken dikkatli olun (Şekil 8.1). Potansiyel düşme 
faktörünün 1’den yüksek olduğu hiçbir durumda ip kenedi kullanılmamalıdır; diğer 
bir deyişle kullanıcı, her zaman için cihazın ve/veya bağlama noktasının altında 
kalmalıdır (Şekil 8.2). Dikkat! Düşme faktörünün 1’den yüksek olması ipin kopmasına 
yol açabilir. Yalnızca 71856/71857 modelleri için: Dikey bir ip üzerinde tırmanış 
sağlamak için ipe paralel olarak aşağı çekin (Şekil 7.2). Dikey olmayan bir ip üzerin-
de tırmanış sağlamak için üst çift boşluğa bir konektör takarak ipin yönünün sınırlama-
lısınız (Şekil 7.5). Yalnızca 88941 modeli için. Yarı dairesel bir hızlı bağlantı elemanı 
(Şekil 12.1) veya kilitleme kapağına sahip bir konektör (otomatik veya manuel) kul-
lanarak cihazı emniyet şeridine sabitleyin. Hızlı bağlantı elemanı veya konektör, alt 
deliğe takılmalıdır. Cihazın üst gövdeye dikey olarak yapışacağı şekilde, üst deliği 
emniyet kayışının göğüs kısmına bağlayın (Şekil 12.2). Dikkat! Dikey olmayan bir ip 
üzerinde tırmanış sağlamak için ipin yatay kısmını elinize tutun ve kilitleme kamının 
açılmasını önlemek için ipin bu kısmını dikey pozisyona doğru olabildiğince çekin. 
6.4 - Dikkat. Bu cihaz iniş sırasında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır fakat kısa bö-
lümlerde kullanılabilir. Örneğin: Yükü cihazdan çıkararak kolu kısmen açın, güvenlik 
kilidini hareket ettirmemek için içeriden çalıştırın, ip kenedini aşağı hareket ettirin (2) 
ve yükü tekrar uygulayın (Şekil 10.3-11). 
6.5 - Yük altında bırakma (PATENTLİ). Cihazda, yükü tamamen boşaltmak mümkün 
olmasa dahi açılmasını sağlayan bir mekanizma yer alır. Çark mandalını içeri hare-
ket ettirerek kamı döndürün ve ipten uzaklaştırarak serbest kalıp açılmasını sağlayın 
(Şekil 11.1÷11.3). Uygulanan kuvvet, cihazdaki yüke göre değişiklik gösterir. An-
cak bu kuvvet, her zaman için kazara açılmayı önlemeye yetecek miktarda olmalıdır. 
Bu sistemle, uygulanan yük çok yüksekse (örneğin operatörün ağırlığı) kam açılmaz. 
Aşırı bir yükün serbest bırakılması ipe hafif zarar verebilir.
6.6 - Speleo ilerleme tekniği. Göğüsten bağlamalı yükselme cihazı, sol veya sağ 
yükselme tutamağıyla, sağ veya sol ayak için ip kenediyle ve ayak halkasıyla birlikte 
kullanılır. İlerleme şu şekilde olabilir: Eş zamanlı - her iki bacağı da aynı anda iterek 
(Şekil 16.1÷16.2); alternatif olarak - önce bir bacağı, ardından diğer bacağı iterek 
(Şekil 17.1÷17.2).
6.7 - 71856/71857 - Diğer kullanım türleri. Bu cihazın çalışma modlarından 
bazıları bu kılavuzda gösterilmiştir: A) Merdiven çıkma, rampa çıkma ve tırmanış 
sırasında kullanıcı güvenliği. B) Kurtarma ve ilkyardım müdahaleleri için kaldırma ter-
tibatlarının yapısı (Şekil 13). C) Kişinin kendi güvenliği için tırmanış sırasında kullanım 
(Şekil 12.4). İp kenedi, iki adet üst boşluk kullanılarak emniyet kayışına takılmalıdır 
ve ip, karabina ile cihazın plakası arasından geçmelidir. Dikkat! Şekil 12.5-12.6’da 
gösterilen kurulumlardan kaçının. D) Bel ipi olarak kullanım. Bu cihaz, ip yükseltilirken 
bel pozisyonunda kullanılabilir. Doğru pozisyonda (gövdeye paralel) tutmak için, 
dikdörtgen bir hızlı bağlantı elemanı kullanarak emniyet kayışındaki doğru bağlama 
noktasına bağlayın (Şekil 12.1-12.2).
7) EN 12841:2006 ÖZEL TALİMATLAR.
Bu ekipmanlar, çalışma hattının yükseltilmesine yönelik ip ayarlama tip B cihazlar-
dır. Tip B ip ayarlama cihazları, ip erişim sisteminde kullanılmak üzere tasarlanan 
Kişisel Koruyucu Donanımlardır (KKD). İp ayarlama cihazları, düşme önleme için 
kullanılmamalıdır. Kullanıcının tüm ağırlığını taşıyan bağlama hattı, çalışma hattı 
olarak düşünülmeli ve düşme önlemek için kullanılmamalıdır. Güvenlik hattına bağlı, 
A tipi düşme önleme yedek cihazının kullanılması zorunludur. Yedek sistemin asla 
çalışma hattında yüklü olmadığından emin olun (Şekil 15). Uyarılar: Yalnızca EN 
795 standardına uygun (minimum dayanım 12 kN, metal olmayan bağlantılar içinse 
18 kN) olan ve kenarları keskin olmayan bağlantı noktaları kullanılabilir; bağlantı 
hattına zarar verebileceği için aşırı yükleme yapmaktan ve cihazın üzerine yükleme 
yapmaktan kaçının; lanyard emniyet kayışının ötesine maksimum 1 metre uzanabilir 
(lanyard + konektörler + cihaz); kullanım esnasında ankraj noktası her zaman opera-
törün üzerine yerleştirilmelidir; bağlantı hattının teknik performansı kir, nem, buz, aynı 
gerginlikte tekrar tekrar kullanım gibi faktörlere bağlı olarak ciddi oranda değişiklik 
gösterebilir: bu değişiklikler cihazın içindeki ipin davranışını etkileyebilir; maksimum 
çalışma yükü 140 kg’dir.
8) SEMBOLLER. Genel talimatlardaki açıklamalara bakınız (paragraf 16): F2; F3; 
F4; F5; F9.

MAGYAR

Az erre a felszerelésre vonatkozó használati utasítások általános és speciális utasítá-
sokból állnak, amelyeket használat előtt figyelmesen el kell olvasni. Figyelem! Ez a 
lap csak a speciális utasításokat tartalmazza.
SPECIÁLIS UTSÍTÁSOK EN 567 / EN 12841-B. Ez a megjegyzés az alábbi ter-
mék/ek helyes használatára vonatkozó utasításokat tartalmazza: mászógépek.
1) ALKALMAZÁSI TERÜLET. 
Ez a termék személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére; megfelel 
a 2016/425/EU rendeletnek. Figyelem! Ehhez a termékhez be kell tartani az MSZ 
EN 365 szabvány útmutatásait (általános utasítások / 2.5 bek.). Figyelem! Kötele-
ző a terméket rendszeresen alaposan ellenőrizni (általános utasítások / 8. bek.). 
EN 12841: 2006-B - kötélhálózat / B típusú kötélbeállító eszköz / munkaköteles 
mászógép. Statikus vagy félig statikus EN 1891-A Ø 10 ÷ 13 mm kötelekkel (mag 
+ borítás) kell használni. Figyelem! Az eszköz hitelesítéséhez a következő köteleket 
használták: Teufelberger Patron PLUS Ø 10 mm és Tendon Static 13 mm. EN 567 - 
Hegymászó felszerelés: kötélbilincsek. Statikus vagy félig statikus (mag + borítás, EN 
1891) vagy dinamikus (EN 892) Ø 10 ÷ 13 mm kötelekkel kell használni.
2) BEJELENTETT SZERVEZETEK. Olvassa el a jelmagyarázatot az általános utasítá-
sokban (9. bek. / D tábl.): M1; N1.
3) SZÓJEGYZÉK (4 ábr.). A) Dupla felső nyílás. B) Záróbütyök. C) Nyitó / biztonsá-
gi / kioldókar. D) Fogás. E) Alsó nyílás. F) Tartókeret rögzítőnyílása. G) Felső nyílás.
4) JELÖLÉSEK. 
Ábrafelirat nélküli számok/betűk: olvassa el a jelmagyarázatot az általános utasí-
tásokban (5. bek.).
4.1 - Általános (4 ábr.). Útmutatások: 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 19.
4.2 - Nyomon követhetőség (4 ábr.). Útmutatások: T1; T3; T8.
5) ELLENŐRZÉSEK. 
Az alábbiakban jelzett ellenőrzéseken kívül be kell tartani az általános utasításokban 
feltüntetetteket is (3. bek.). Minden használat előtt gondosan ellenőrizze: a bütykös 
fogak megvannak, és nem mutatnak kopást; a csatlakozó nyílásba helyezett csatla-
kozó szabadon, akadálytalanul foroghat. Minden használat során: győződjön meg 
róla, hogy a kötél mindig feszül, hogy elkerülje az véletlen leesést; a horgony és a 
hám rögzítése közötti kötél ne legyen laza; gondosan ügyeljen arra, hogy a kötél ne 
fusson ki, amikor keresztirányban használja azt kinyúlt köteleken.
6) FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK. A rögzítési pontot mindig a derék szintjén vagy 
afölött kell elhelyezni, hogy a lehető legrövidebb legyen az esetleges szabadesés 
(14. ábra). Figyelem! Ne használja fémkábeleken vagy sodrott köteleken. 
6.1 - A kötél behelyezése. Forgassa el a kart, hogy kinyissa a bütyköt (6.1-9.1. 
ábra). Csatlakoztassa a kart az eszköz testéhez (6.2-9.2. ábra). Helyezze a kötelet 
a megfelelő fel / le irányba (6.3-9.3. ábra) és engedje el a kart, hogy zárja a 
bütyköt (6.4-9.4. ábra). 
6.2 - Funkcióvizsgálat. Végezzen egy záráspróbát, hogy megbizonyosodjon 
arról, hogy a kötél a jobb, R irányban van (6.5-6.6 / 9.5-9.6. ábra). Az eszköz 
megnyitásához és a kötél kioldásához vegye le a terhelést. A csuklónyílás megköny-
nyítése érdekében nyomja meg a kötélbilincset felfelé, és egyidejűleg működtesse 
a kart. 
6.3 - Emelkedés (egy másik alkalmas eszköz segítségével). Az eszköz szabadon 
fut felfelé (7.1-10.1. ábra) és rögzül az adott pozícióban (7.2-10.2. ábra). Legyen 
óvatos, amikor megközelíti a horgonyt és / vagy a frakció pontokat (8.1. ábra). A 
kötélbilincset semmi esetre sem szabad használni, ha a potenciális leesési tényező 
1-nél nagyobb, azaz a felhasználónak mindig az eszköz és / vagy a rögzítési pont 
alatt kell maradnia (8.2. ábra). Figyelem! Az 1-nél nagyobb esési tényező a kötél 
szakadását okozhatja. Csak 71856/71857 modellek esetén: A függőleges kötélen 
való felemelkedéshez húzzon lefelé a kötéllel párhuzamosan (7.2. ábra). A nem 
függőleges kötélre való felemelkedéshez be kell határolni a kötél irányát úgy, hogy 
a csatlakozót a felső kettős nyílásba helyezi (7.5. ábra). Csak 88941 modellhez: 
Rögzítse az eszközt a hámhoz félköríves gyorscsatlakozón (12.1. ábra) vagy egy 
reteszelő kapus (automata vagy manuális) csatlakozón keresztül; a gyorscsatlakozót 
vagy a csatlakozót be kell vezetni az alsó lyukba. Csatlakoztassa a felső furatot a 
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virves tehniskā veiktspēja var būtiski atšķirties dubļu, mitruma, ledus, vairāku lietotāju vienā 
posmā dēļ, tāpēc jums ir jāatceras, ka šie apstākļi var ietekmēt virves uzvedību ierīcē; 
maksimālā darba slodze ir 140 kg.
8) SIMBOLI. Skatiet paskaidrojumus vispārīgajā instrukcijā (16. sadaļa): F2; F3; F4; 
F5; F9.

LIETUVIŲ

Šio prietaiso naudojimo instrukciją sudaro bendri ir specialūs nurodymai, abu juos reikia 
atidžiai perskaityti ir suprasti prieš naudojimą. Dėmesio! Šiame informaciniame lapelyje 
aprašytos tik konkrečios instrukcijos.
SPECIALIOS INSTRUKCIJOS EN 567 / EN 12841-B. Šioje pastaboje yra reikiama infor-
macija teisingai naudoti šį produktą: keliamieji.
1) TAIKYMO SRITIS.
Šis produktas yra asmeninis apsaugos prietaisas (PPE) nuo kritimo iš aukščio; jis atitinka 
(ES) 2016/425 Reglamentą. Dėmesio! Šiame gaminyje turi būti laikomasi EN 365 
standarto (bendroji instrukcija / 2.5 punktas). Dėmesio! Šiam produktui reikalingas pe-
riodiškas išsamus patikrinimas yra privalomas išsamus patikrinimas (bendrieji nurodymai 
/ 8 dalis). EN 12841: 2006-B - Virvės prieigos sistema / B tipo virvių reguliavimo 
prietaisas / dirbančios linijos keliamasis. Turi būti naudojamas su virvėmis (šerdimi + 
apvalkalu) statiniu arba pusiau statiniu EN 1891-A Ø 10 ÷ 13 mm. Dėmesio! Šio 
įrenginio sertifikavimui naudojamos šios virvės: „Teufelberger Patron PLUS“ Ø 10 mm ir 
„Tendon Static“ 13 mm. EN 567 - Alpinizmo įranga: lynų gnybtai. Turi būti naudojamas 
su virvėmis (šerdimi + apvalkalu) statiniu arba pusiau statiniu (EN 1891) ar dinaminiu 
(EN 892) Ø 8÷13 mm.
2) INFORMUOTOS INSTITUCIJOS. Žiūrėkite legendą, pateiktą bendruosiuose nurody-
muose (9 punktas / D lentelė): M1; N1.
3) NOMENKLATŪRA (pav. 4). A) Dviguba viršutinė anga. B) Užrakinimo kumštelis. C) 
Saugos / atleidimo svirties / atidarymas. D) Rankena. E) Apatinė skylė. F) Laikiklio 
tvirtinimo skylė. G) Viršutinė skylė.
4) ŽENKLINIMAI.
Skaičiai / raidės be antraščių: žr. legendą, pateiktą bendrosiose instrukcijose (5 par-
agrafas).
4.1 - Bendra (pav. 4). Indikacijos: 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 19.
4.2 - Atsekamumas (pav. 4). T1; T3; T8.
5) PATIKRINIMAI.
Toliau išvardytiems patikrinimams laikykitės nurodymų, pateiktų bendrosiose instrukcijose 
(3 dalis). Prieš kiekvieną naudojimą kruopščiai patikrinkite: yra kumštelio dantys ir neturi 
jokių nusidėvėjimo požymių; prijungimo skylėje esanti jungtis gali laisvai suktis netrukdo-
mai. Kiekvieno naudojimo metu įsitikinkite, kad virvė visada įtempta, kad būtų išvengta 
laisvų kritimų; venkite laisvos virvės tarp įtvirtinimo ir tvirtinimo prie diržų; labai atsargiai 
stenkitės, kad virvė nenukristų, kai ji naudojama skersai ant ištemptų virvių.
6) NAUDOTOJO INSTRUKCIJA. Norint sumažinti galimo laisvo kritimo atstumą, tvirtini-
mo taškas visada turi būti juosmens lygyje arba virš jo (14 pav.). Dėmesio! Nenaudokite 
ant metalinių kabelių ar surištų virvių.
6.1 - Virvės įvėrimas. Pasukite svirtį, norėdami atidaryti kumštelį (6.1-9.1 pav.). Sujunkite 
svirtį su prietaiso korpusu (6.2-9.2 pav.). Įverkite teisingai virvę aukštyn / žemyn (6.3-9.3 
pav.) ir atleiskite svirtį, kad uždarytumėte kumštelį (6.4-9.4 pav.). 
6.2 - Funkcijų tikrinimas. Atlikite fiksavimo bandymą, kad įsitikintumėte, jog virvė įverta 
R kryptimi (6.5-6.6 / 9.5-9.6 pav.). Atlaisvinkite prietaiso apkrovą, norėdami jį atidaryti 
ir paleiskite virvę. Siekiant palengvinti kumštelio atidarymą, spauskite virvės spaustuką 
aukštyn ir tuo pačiu metu valdykite svirtį. 
6.3 - Pakilimas (naudojant kitą tinkamą prietaisą). Prietaisas veikia laisvai į viršų (7.1-10 
pav.) ir užsifiksuoja poziciją (Pav. 7.2-10.2). Būkite atsargūs, artėjant prie tvirtinimo ir / 
arba frakcijos taškų (8.1 pav.). Virvės gnybtas jokiu būdu neturi būti naudojamas, kai 
potencialus kritimo koeficientas yra didesnis nei 1, t.y. vartotojas turi likti visą laiką po 
prietaisu ir (arba) tvirtinimo tašku (8.2 pav.). Dėmesio! Jei kritimo koeficientas yra didesnis 
nei 1, virvė gali plyšti. Tik 71856/71857 modeliams: Norėdami pakilti vertikalia virve, 
traukite lygiagrečiai virvei žemyn (7.2 pav.). Norint pakilti ant ne vertikalios virvės, turite 
suvaržyti virvės kryptį, įkišdami jungtį į viršutinę dvigubą angą (7.5 pav.). Tik 88941 mo-
deliui: Prietaisą pritvirtinkite prie diržo per pusapvalę greitąją jungtį (12.1 pav.) Arba per 
jungtį su fiksavimo vartais (automatiniais ar naudojamomis rankiniu būdu); greita jungtis 
arba jungtis turi būti įkišta į apatinę angą. Viršutinę skylę prijunkite prie diržų krūtinės taip, 
kad prietaisas vertikaliai priliptų prie krūtinės (12.2 pav.). Dėmesio! Norint pakilti ant 
vertikalios virvės, laikykite rankoje horizontalią virvės dalį ir, kiek įmanoma, patraukite ją į 
vertikalią padėtį, stengiantis išvengti pavojaus, kad atsidarys užrakto kumštelis. 
6.4 - Dėmesio. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti nusileidimų metu, tačiau jis gali 
būti naudojamas trumpoms atkarpoms: atlaisvinkite krovinį nuo prietaiso, kad dalinai 
atidarytumėte svirtį, ją veikiant viduje taip, kad nepasijudintų saugos užraktas, perkelkite 
virvės spaustuką ( 2) ir vėl taikykite apkrovą (10.3-11 pav.). 
6.5 - Atlaisvinimas esant apkrovai ( PATENTUOTA ). Prietaisas turi mechanizmą, kuris 
leidžia jį atidaryti net tada, kai neįmanoma visiškai pašalinti apkrovos. Pasukite reketo 
rankenėlę į vidų, kad sukite kumštelį, ir perkelkite jį nuo virvės, kuris leidžia jį atlaisvinti 
ir atidaryti (Pav. 11.1 ÷ 11.3). Taikoma jėga priklauso nuo prietaiso apkrovos, tačiau 
ji visada turi būti pakankama, kad būtų išvengta atsitiktinio atidarymo. Su šia sistema 
kumštelis neatsidaro, jei taikoma apkrova (pvz., operatoriaus svoris) yra per didelė. Atlai-
svinimas esant per dideliai apkrovai gali šiek tiek pažeisti virvę.
6.6 - Speleo progresavimo technika. Krūtinės pakilimo įtaisas naudojamas pakelti ant 
vienos virvės kartu su L arba R kėlimo rankena, virvių spaustuku R arba L pėdoms ir 
kojos kilpą. Progresavimas gali būti: tuo pačiu metu, stumiant kartu abiem kojomis kartu 
(16.1÷16.2 pav); pakaitomis, stumiant viena koja po kitos (17.1÷17.2 pav).
6.7 - 71856/71857 - Kiti naudojimo būdai. Kai kurie šio įrenginio veikimo režimai 
rodomi šiame vadove: a) Naudotojo saugumas kylant laiptams, rampomis ar kylant 
kopinėjimo metu. b) Keltuvų statyba gelbėjimo ir pirmosios pagalbos priemonėms (13 
pav.). c) Naudokite vertikalių pakilimų metu, savo paties saugumo labui (12.4 pav.). 
Virvės gnybtas turi būti pritvirtintas prie diržų naudojant dvi viršutines angas, o virvės turi 
prasiskverbti tarp karabino ir prietaiso šoninės plokštės. Dėmesio! Venkite nustatymų, kaip 
parodyta 12.5-12.6 pav. d) Naudokite kaip juosmens virvės gnybtą. Šis prietaisas gali 
būti naudojamas kylant virve juosmens padėtyje. Norint, kad jis būtų teisingoje padėtyje 
(t.y. lygiagrečiai kūnui), naudokite stačiakampę greitąją jungtį, kad ją pritvirtintumėte prie 
tinkamo tvirtinimo taško (12.1-12.2 pav.).
7) EN 12841: 2006 KONKREČIOS INSTRUKCIJOS.
Šie įrenginiai yra B tipo virvių reguliavimo įtaisai, skirti darbinei linijai kilti. B tipo virvės 
reguliavimo įtaisai yra asmeninės apsaugos įranga (PPĮ), skirtos įmontuoti į virvių priei-
gos sistemą. Virvių reguliavimo įtaisai neturėtų būti naudojami kritimo sulaikymui. Inkarų 
linija, pakrauta su visu naudotojo svoriu, turi būti laikoma darbo linija ir nėra skirta kriti-
mui sulaikyti. Privaloma naudoti A tipo prikabinimo įtaisą, prijungtą prie saugos linijos. 
Atkreipkite dėmesį, kad atsarginė sistema niekada nebūtų įdėta į darbo liniją (15 pav.). 
Įspėjimai: galima naudoti tik EN 795 standarto reikalavimus atitinkančius tvirtinimo taškus 
(ne mažiau kaip 12 kN arba 18 kN ne metaliniams inkarams), kurie neturi aštrių briaunų; 
išvengti perkrovimo ar pakrovimo įrenginyje, nes gali pakenkti tvirtinimo linijai; maksima-
lus diržo ilgis, skirtas diržo jungčiai pratęsti 1 m (diržo + jungtys + prietaisas); naudojimo 
metu tvirtinimo taškas visada turi būti virš naudotojo; inkarų linijos techniniai rezultatai 
gali labai skirtis dėl purvo, drėgmės, ledo, pakartotinio naudojimo tame pačiame ruože: 
nepamirškite, kad šie skirtumai turės įtakos virvės elgesiui įrenginyje; maksimalus darbo 
krūvis 140 kg.
8) SIMBOLIAI. Žiūrėkite bendrosiose instrukcijose pateiktą legendą (paragrafas 16): F2; 
F3; F4; F5; F9.

УКРАЇНСЬКА

Інструкції з експлуатування цього пристрою складаються з загальної та спеціальної 
інструкцій, і обидві необхідно уважно прочитати до використанням пристрою. Увага! 
На цьому аркуші міститься лише спеціальна інструкція.
СПЕЦІАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВИРОБІВ ЗА СТАНДАРТОМ EN 567 / EN 12841-B. 
Тут наводяться відомості, необхідні для правильного використання наступного виробу 
(наступних виробів): жумари.
1) ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ. 
Цей виріб є засобом індивідуального захисту (ЗІЗ) від падіння за Технічним регла-
ментом (ЄС) 2016/425. Увага! Для цього виробу дотримуватися вказівок стандарту 
EN 365 (загальна інструкція, п. 2.5). Увага! Для цього виробу ретельний періо-
дичний контроль є обов’язковим (загальна інструкція, п. 8). EN 12841:2006-B - 
Тросова система доступу/пристрій регулювання тросів типу В/жумар робочої лінії. 
Необхідно використовувати з тросами (з осердям та оболонкою) для статичного чи 
напівстатичного навантаження EN 1891-A Ø 10÷13 мм. Увага! Для сертифікації 
цього пристрою були використані такі троси: Teufelberger Patron PLUS Ø 10 мм 
та Tendon Static 13 мм. EN 567 - Альпіністське спорядження: канатні затискачі. 
Необхідно використовувати з тросами (з осердям та оболонкою) для статичного чи 
напівстатичного навантаження (EN 1891) або для динамічного навантаження (EN 

892) Ø 8÷13 мм.
2) ПОВІДОМЛЕНІ ОРГАНИ. Див. експлікацію в загальній інструкції (п. 9 / табл. 
D): M1; N1.
3) СКЛАД ВИРОБУ (рис. 4). A) Подвійний верхній проріз. B) Затискний кулачок. C) 
Важіль відкривання/запобігання/звільнення. D) Руків’я. E) Нижній проріз. F) Проріз 
для кріплення кронштейна. G) Верхній проріз.
4) МАРКУВАННЯ. 
Цифри або букви без напису: див. експлікацію в загальній інструкції (пункт 5).
4.1 - Загальна експлікація (рис. 4). вказівки: 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 19.
4.2 - Відстеження (рис. 4). вказівки: T1; T3; T8.
5) ПЕРЕВІРКИ. 
Крім зазначених нижче перевірок дотримуватися вказівок у загальній інструкції (п. 3). 
Перед кожним використанням ретельно перевіряйте: чи наявні зубці кулачків та чи 
не мають вони ознак зносу; чи безперешкодно обертається з’єднувач, розміщений 
в прорізі для кріплення. Під час кожного використання: задля уникнення можливих 
падінь переконайтеся в тому, що трос неодмінно натягнутий; уникайте провисання 
тросу між анкером та кріпленням на пасовому спорядженні; будьте особливо уважні 
в тому, аби під час його використання трос не лягав поперек натягнутих тросів.
6) ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА. Для того, щоб мінімізувати можливу відстань 
вільного падіння (рис. 14), точка кріплення повинна завжди бути розташована на 
рівні талії або вище рівня талії. Увага! Не використовуйте на металевих канатах 
або плетених тросах. 
6.1 - Вставляння троса. Відкрийте кулачок, повернувши важіль (рис. 6.1-9.1). 
Примкніть важіль до корпуса пристрою (рис. 6.2-9.2). Вставте трос у правильному 
напрямку вгору/вниз (рис. 6.3-9.3) і закрийте кулачок, відпустивши важіль (рис. 
6.4-9.4). 
6.2 - Тестування функцій. Виконайте тест на стопоріння, аби переконатися в тому, 
що трос знаходиться в напрямку R (рис. 6.5-6.6/9.5-9.6). Зніміть навантаження з 
пристрою, аби, відкривши його, вивільніть трос. Для полегшення відкривання кулачка 
натисніть на тросовий затискач в напрямку вгору, одночасно керуючи важелем. 
6.3 - Підйом (за допомогою іншого придатного для цього пристрою). Пристрій 
вільно рухається вгору (рис. 7.1-10.1) та стопориться в певному положенні (рис. 7.2-
10.2). Будьте обережні, наближаючись до кріплення та/або точок сегментування 
(рис. 8.1). В жодному разі не слід використовувати тросовий затискач у випадках, 
коли коефіцієнт потенційного падіння перевищує 1, тобто коли користувач повинен 
постійно перебувати нижче пристрою та/або точки кріплення (рис. 8.2). Увага! 
Коефіцієнт падіння, що перевищує 1, може призвести до розриву тросу. Тільки для 
моделей 71856/71857: Для того, аби піднятися вертикальним тросом, виконуйте 
вздовж тросу тягові рухи донизу (рис. 7.2). Для того, аби піднятися невертикальним 
тросом, необхідно обмежити напрямок тросу, встромивши у верхній подвійний 
проріз з’єднувач (рис. 7.5). Тільки для моделі 88941: Прикріпіть пристрій до 
пасового спорядження через напівкруглу скобу швидкого з’єднання (рис. 12.1) 
або через з’єднувач зі стопорним затвором (автоматичним чи ручним); скобу 
швидкого з’єднання або з’єднувач при цьому необхідно завести через в нижній отвір. 
Приєднайте верхній отвір до грудного паска пасового спорядження в такий спосіб, 
аби пристрій вертикально прилягав до грудей (рис. 12.2). Увага! Для того, щоб 
піднятися невертикальним тросом, тримаючи в руці горизонтальну частину тросу, 
максимально витягуйте її в напрямку вертикального положення, аби уникнути ризику 
відкриття затискного кулачка.
6.4 - Увага. Цей пристрій не призначений для використання під час спусків, але 
він може бути використаний для коротких відрізків, причому таким чином: знявши 
навантаження з пристрою, частково відкрити важіль, керуючи ним зсередини, аби 
не зрушити з місця запобіжний стопор, пересунути тросовий затискач вниз (2) і 
повернути навантаження (рис. 10.3-11). 
6.5 - Вивільнення під навантаженням (ЗАПАТЕНТОВАНО). Пристрій оснащений 
механізмом, який дозволяє відкривати його навіть тоді, коли неможливо повністю 
зняти навантаження. Пересунувши храпове руків’я всередину, поверніть кулачок 
і відсуньте його від тросу, що дозволить йому вивільнитися та відкритися (рис. 
11.1÷11.3). Прикладена сила залежить від навантаження на пристрій, проте 
вона повинна завжди бути достатньою для, аби запобігти будь-якому випадковому 
відкриттю. В цій системі в разі, якщо навантаження (наприклад, вага оператора) 
є надто великим, кулачок не відкривається. Вивільнення за наявності надмірного 
навантаження може трохи пошкодити трос.
6.6 - Техніка спелеологічного просування. Нагрудний підйомний пристрій 
використовується для підйому на єдиному тросі в поєднанні з лівосторонньою або 
правосторонньою підйомною ручкою, тросовим затискачем під праву або ліву ногу 
та петлею для ноги. Просування може бути: одночасним, шляхом відштовхування 
обома ногам разом (рис. 16.1÷16.2); почерговим, шляхом послідовного 
відштовхування однією ногою за іншою (рис. 17.1÷17.2).
6.7 - 71856/71857 - інші типи використання. В цьому посібнику представлені 
деякі з режимів експлуатації цього пристрою: A) Безпека користувача в ході 
підйому сходами, пандусами або під час сходжень. B) Будівництво підйомників для 
рятувальних заходів та заходів першої допомоги (рис. 13). C) Використання для 
самозахисту під час вертикальних підйомів (рис. 12.4). Тросовий затискач повинен 
бути прикріплений до пасового спорядження за допомогою двох верхніх прорізів, 
а самий трос повинен проходити між карабіном і бічною пластиною пристрою. 
Увага! Уникайте налаштувань, що показані на рисунках 12.5-12.6. D) Використання 
поясним тросовим затискачем. Цей пристрій може використовуватися при підйомі 
тросом в поясному положенні. Для утримання його в правильному положенні (тобто 
паралельно тілу) скористайтеся прямокутною скобою швидкого з’єднання, аби 
зафіксувати його в потрібній точці кріплення на пасовому спорядженні (рис. 12.1-
12.2).
7) СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ ЗГІДНО З НОРМАМИ EN 12841:2006.
До такого спорядження належать пристрої для регулювання тросів типу В, що 
призначені для здійснення підйому робочою лінією. Пристрої регулювання тросів 
типу В є засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), які призначаються для включення 
в систему здійснення доступу за допомогою тросів. Пристрої регулювання тросів не 
повинні використовуватися для затримання падіння. Анкерна лінія, що навантажена 
всією вагою користувача, повинна вважатися робочою лінією і для затримання 
падіння не призначена. Необхідним є використання резервного пристрою 
затримання падіння типу А, що приєднаний до запобіжної лінії. Пильнуйте за тим, 
щоб зазначена резервна система ніколи не завантажувала собою робочу лінію 
(рис. 15). Попередження: використовуватися можуть лише точки кріплення, що 
відповідають вимогам стандарту EN 795 (з мінімальною міцністю 12 кН або 18 кН 
для неметалевих кріпильних елементів), які не мають гострих країв; уникайте будь-
яких перевантажень або навантажень на пристрій, оскільки вони можуть пошкодити 
анкерну лінію; максимальна довжина стропа для розширення з’єднання поясного 
спорядження на 1 м (строп + з’єднувачі + пристрій); під час використання анкерні 
точки мають завжди бути розташовані над оператором; технічні характеристики 
анкерної лінії можуть істотно змінюватися в умовах забруднення, вологи, обледеніння, 
багаторазового використання на тому самому відрізку: майте на увазі, що такі зміни 
впливатимуть на поведінку тросу всередині пристрою; максимальне навантаження 
– 140 кг.
8) УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ. Див. експлікацію в загальній інструкції (п. 16): F2; F3; 
F4; F5; F9.

БЪЛГАРСКИ

Инструкциите за употреба на това устройство се състоят от обща инструкция и от 
една специфична за него инструкция. И двете трябва да бъдат прочетени внимател-
но преди употреба. Внимание! Този лист съдържа само специфичната инструкция.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ EN 567 / EN 12841-B. Този документ съдържа 
информацията, необходима за правилно използване на следния/те продукт/и: 
самохват.
1) ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Този продукт представлява лично предпазно средство (ЛПС) срещу падане от висо-
чина; то е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425. Внимание! За този продукт 
трябва да се спазват указанията, дадени в стандарт EN 365 (общи инструкции / 
раздел 2.5). Внимание! Задължително е този продукт периодично да се проверява 
обстойно (общи инструкции / раздел 8). EN 12841: 2006-B - Система за достъп 
с въже / устройство за регулиране на въжета тип B / самохват за работната площ. 
Трябва да се използва с въжета (основа + обвивка) статично или полустатично 
EN 1891-A Ø 10÷13 мм. Внимание! Следните въжета са използвани при 
сертифицирането на това устройство: Teufelberger Patron PLUS Ø 10 мм и Tendon 
Static 13 мм. EN 567 - Планинска екипировка: въжени скоби. Трябва да се използва 
с въжета (основа + обвивка) статично или полустатично (EN 1891) или динамично 
(EN 892) Ø 8 мм 13 мм. 
2) НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ. За справка прегледайте легендата в общите ин-
струкции (раздел 9 / таблица D): M1; N1.
3) НОМЕНКЛАТУРА (Фиг. 4). 

A) Двойно горно гнездо. Б) Заключваща камера. В) Отваряне / безопасност / ос-
вобождаващ лост. Г) Сцепление. Д) Долен жлеб. F) Слот за закрепване на скоба. 
G) Горен жлеб.
4) МАРКИРОВКА. 
Числа/букви без надпис: за справка разгледайте легендата в общите инструкции 
(раздел 5).
4.1 - Общо (Фиг. 4). Обозначения: 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 19.
4.2 - Проследяемост (Фиг. 4). Обозначения: T1; T3; T8.
5) ПРОВЕРКИ. 
Освен описаните по-долу проверки, спазвайте посоченото в общите инструкции 
(раздел 3). Проверете внимателно преди всяка употреба: зъбите на ръчния самохват 
са налице и не показват признаци на износване; съединителят, поставен в жлеба за 
закрепване, е свободен да се върти безпрепятствено. По време на всяка употреба: 
се уверете, че въжето винаги е под напрежение, за да избегнете възможни падания; 
избягвайте затягането на въжето между анкера и приставката на сбруята; полагайте 
големи усилия, за да предотвратите излизането на въжето, когато го използвате 
напречно на опънати въжета.
6) ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ. Точката на закрепване трябва винаги да бъде 
разположена на или над нивото на кръста, за да се сведе до минимум евентуалното 
разстояние на свободно падане (Фиг. 14). Внимание! Да не се използва върху 
метални кабели или шнурове.
6.1 - Поставяне на въжето. Завъртете лоста, за да отворите самохвата (Фиг. 6.1-
9.1). Свържете лоста с тялото на устройството (фиг. 6.2-9.2). Поставете въжето 
в правилната посока нагоре / надолу (фиг. 6.3-9.3) и освободете лоста, за да 
затворите самохвата (Фиг. 6.4-9.4). 
6.2 - Тестване на функциите. Извършете тест за заключване, за да се уверите, че 
въжето е в посока дясно (фиг. 6.5-6.6/9.5-9.6). Освободете товара от устройството, 
за да го отворите и освободете въжето. За да се улесни отварянето на самохвата, 
бутнете скобата нагоре и използвайте лоста едновременно. 
6.3 - Изкачване (с помощта на друго подходящо устройство). Устройството се 
движи свободно нагоре (фиг. 7.1-10.1) и се заключва в позиция (Фиг. 7.2-10.2). 
Бъдете внимателни, когато приближавате закрепването и / или фракционните 
точки (Фиг. 8.1). В никакъв случай въжената скоба не трябва да се използва, когато 
потенциалният фактор на падане е по-голям от 1, т.е. потребителят трябва да остане 
постоянно под устройството и / или точката на закрепване (фиг. 8.2). Внимание! 
Фактор на падане, по-голям от 1, може да доведе до скъсване на въжето. Само за 
модели 71856/71857: За да се изкачите на вертикално въже, дръпнете надолу 
успоредно на въжето (фиг. 7.2). За да се изкачите на не-вертикално въже, трябва да 
ограничите посоката на въжето, като поставите свързвач в горния двоен слот (Фиг. 
7.5). Само за модел 88941: Закрепете устройството към ремъка чрез полукръгла 
бърза връзка (Фиг. 12.1) или чрез съединител със заключващ се карабинер 
(автоматичен или ръчен); бързата връзка или съединителят трябва да бъдат въведени 
в долния отвор. Свържете горния отвор към нагръдника на сбруята така, че 
устройството да се залепи вертикално към гръдния кош (Фиг. 12.2). Внимание! За 
да се издигнете на не-вертикално въже, дръжте в ръката хоризонталната част на 
въжето и я издърпайте колкото е възможно повече във вертикално положение, за да 
избегнете риска от отваряне на заключващата шина. 
6.4 - Внимание. Това устройство не е предназначено за използване по време на 
спускане, но може да се използва за къси участъци, както следва: освободете 
товара от устройството, за да отворите частично лоста, като го задействате 
вътрешно, за да не преместите предпазителя, преместете скобата за въжето надолу 
(2) и отново сложете товара (Фиг. 10.3-11). 
6.5 - Освободете под тежестта (ПАТЕНТОВАНО) Устройството е снабдено с 
механизъм, който му позволява да се отваря, дори когато не е възможно да се 
освободи напълно товарът. Преместете храповата дръжка навътре, за да завъртите 
шината и я преместете далеч от въжето, което му позволява да се освободи и отвори 
(Фиг. 11.1÷11.3). Приложената сила зависи от натоварването на устройството, но 
винаги трябва да е достатъчно, за да се предотврати случайно отваряне. При тази 
система шината не се отваря, ако приложения товат (напр. теглото на оператора) 
е твърде високо. Освобождаването при наличие на прекомерен товар може да 
повреди леко въжето.
6.6 - Техника на спелеопрогресия. Приспособление за гръден самохват се използва 
за изкачване по едно въже в комбинация с лява или дясна дръжка за изкачване за 
ляв или десен крак и педал за самохват. Прогресията може да бъде: едновременно, 
чрез натискане на двата крака едновременно (Фиг. 16.1÷16.2). алтернативно, чрез 
последователно натискане на единия крак след другия (фиг. 17.1÷17.2).
6.7 - 71856/71857 - Други видове употреба. Някои от режимите на работа на 
това устройство са показани в това ръководство: A) Безопасност на потребителя 
при изкачване на стълби, рампи или по време на изкачване. Б) Изграждане на 
подемници за спасителни операции и интервенции за първа помощ (фиг. 13). В) 
Използвайте по време на вертикални изкачвания за самобезопасност (Фиг. 12.4). 
Скобата за въжето трябва да бъде закрепена към ремъка с помощта на двата горни 
жлеба, а въжето трябва да преминава между карабинера и страничната плоча на 
устройството. Внимание! Избягвайте настройките, както е показано на фигура 12.5-
12.6. D) Използвайте като скоба за въже на талията. Това устройство може да се 
използва в позиция на талията при изкачване по въже. За да го държите в правилната 
позиция (т.е. паралелно на тялото), използвайте правоъгълна бърза връзка, за да я 
закрепите към правилната точка на закрепване на колана (Фиг. 12.1-12.2).
7) EN 12841: 2006 СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ.
Тези устройства са устройства за настройка на въжета тип Б, за изкачване по 
работна линия. Устройствата за настройка на въжета тип Б са лични предпазни 
средства (ЛПС), предназначени за вграждане в система за достъп с въже. 
Устройствата за настройка на въжето не трябва да се използват за спиране на 
падането. Закрепваща линия, натоварена с цялото тегло на потребителя, трябва 
да се счита за работна линия и не е предназначена за спиране на падането. 
Задължително е да се използва устройство за задържане на падане тип А, свързано 
към линията за безопасност. Обърнете внимание, че резервната система никога не 
се закачва на работната линия (фиг. 15). Предупреждения: могат да се използват 
само точки за закрепване, които отговарят на стандарта EN 795 (минимална якост 
12 kN или 18 kN за неметални анкери), които нямат остри ръбове; избягвайте 
всякакво претоварване или натоварване на устройството, тъй като може да 
навреди на анкерната(закрепващата) линия; максимална дължина на въжето 
за удължаване на връзката с 1 м (въже + конектори + устройство); по време на 
използване, точката на закрепване трябва винаги да се поставя над оператора; 
техническите характеристики на анкерната линия могат да варират значително, 
поради замърсяване, влага, лед, многократно използване на същия участък: имайте 
предвид, че тези отклонения ще повлияят на поведението на въжето в устройството; 
максимално работно натоварване 140 кг.
8) СИМВОЛИ. За справка разгледайте легендата в общите инструкции (раздел 16): 
F2; F3; F4; F5; F9.

HRVATSKI

Upute za uporabu ovog uređaja su sačinjene od općih uputa i specifikacija, a oboje 
moraju biti pozorno pročitani prije uporabe. Pozornost! Ovaj dokument sadrži samo 
specifikacije.
SPECIFIČNE UPUTE EN 567 / EN 12841-B. Ova obavijest sadrži informacije potrebne 
za ispravnu uporabu sljedećeg/ih proizvoda: penjalice.
1) POLJE PRIMJENE. 
Ovaj proizvod je uređaj za individualnu zaštitu (dispositivo di protezione individuale - 
D.P.I.) od pada s visine; sukladan je pravilniku (UE) 2016/425. Pozornost! Za ovaj 
proizvod se moraju poštovati indikacije norme EN 365 (opće upute / paragraf 2.5). 
Pozornost! Za ovaj proizvod obvezna je dubinska periodična kontrola (opće upute / pa-
ragraf 8). EN 12841:2006-B - Sustav za industrijski alpinizam / uređaj za podešavanje 
užeta tipa B / penjalica glavnog konopca. Mora se koristiti sa statičkom ili polustatičkom 
užadi (jezgra + omotač) EN 1891-A Ø 10÷13 mm. Pažnja! Za certifikaciju ovog 
uređaja korištena je sljedeća užad: Teufelberger Patron PLUS Ø 10 mm i Tendon Static 
13 mm. EN 567 - Planinarska oprema: hvataljke za uže. Mora se koristiti s užadi (jezgra 
+ omotač) statičkom ili polustatičkom (EN 1891) ili dinamičkom (EN 892) Ø 8÷13 mm.
2) NADLEŽNA TIJELA. Pogledajte legendu u općim uputama (paragraf 9 / tablica 
D). M1; N1.
3) NOMENKLATURA (Sl. 4). A) Dvostruki gornji utor. B) Ekscentar za blokiranje. 
C) Ručica za otvaranje/sigurnosna/otpuštanje. D) Drška. E) Donji utor. F) Utor za 
pričvršćivanje nosača. G) Gornji utor.
4) OZNAKA. 
Brojevi/slova bez naslova: Pogledajte legendu u općim uputama (paragraf 5).
4.1 - Općenito (Sl. 4). Indikacije: 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 19.
4.2 - Mogućnost praćenja (Sl. 4). Indikacije: T1; T3; T8.
5) KONTROLE. 
Pored kontrola naznačenih u daljem tekstu, poštujte ono što je naznačeno u općim upu-

tama (paragraf 3). Pažljivo provjerite prije svake upotrebe: Zubi ekscentra su prisutni i ne 
pokazuju znakove upotrebe; sponka postavljena u utor za spajanje slobodno može roti-
rati. Tijekom svake upotrebe: provjerite da je uže napeto kako biste izbjegli moguće pa-
dove, izbjegavajte labavo uže između sidrišta i priključka na penjačkom pojasu, budite 
pažljivi da biste spriječili da uže izađe kada ga koristite poprečno na rastegnutoj užadi.
6) KORISNIČKE UPUTE. Sidrišne točke moraju se uvijek nalaziti iznad razine struka kako 
bi se minimizirala udaljenost u slučaju slobodnog pada (Slika 14). Pažnja! Nemojte 
koristiti metalne kabele ili pletenu užad. 
6.1 - Umetanje užeta. Okrenite ručicu da biste otvorili ekscentar (Slika 6.1-9.1). Spre-
gnite ručicu s tijelom uređaja (Slika 6.2-9.2). Umetnite uže u ispravnom smjeru prema 
gore/dolje (Slika 6.3-9.3) i otpustite ručicu da biste zatvorili ekscentar (Slika 6.4-9.4) 
6.2 - Testiranje funkcioniranja. Testirajte zaključavanje kako biste bili sigurni da je uže u 
ispravnom (R) smjeru. (Slika 6.5-6.6/9.5-9.6). Smanjite opterećenje s uređaja kako biste 
otvorili i otpustili uže. Da biste omogućili otvaranje ekscentra, pritisnite hvataljku za uže 
prema gore i istovremeno uhvatite ručicu. 
6.3 - Penjanje (uz pomoć prikladnog uređaja). Uređaj se slobodno miče prema gore 
(Slika 7.1-10.1) i zaključa na mjestu (Slika 7.2-10.2). Budite oprezni kada se približavate 
sidrišnim i/ili frakcijskim točkama (Slika 8.1). Hvataljka za uže ne smije se koristiti kada 
je faktor mogućeg pada veći od 1, odnosno korisnik obavezno mora ostati ispod 
uređaja i/ili sidrišne točke (Slika 8.2). Pažnja! Faktor pada veći od 1 može izazvati 
pucanje užeta. Samo za modele 71856/71857: Da biste se uspinjali po vertikalnom 
užetu, povucite prema dolje paralelno s užetom (Slika 7.2). Da biste se uspinjali po užetu 
koje nije vertikalno, morate ograničiti smjer užeta tako da umetnete sponku u dvostruki 
utor na vrhu (Slika 7.5). Samo za model 88941: Pričvrstite uređaj na penjački pojas kroz 
polukružnu sponku (Slika 12.1) ili kroz sponku s vratima za zaključavanje (automatskima 
ili ručnima); polukružna ili klasična sponka mora se uvesti kroz donju rupu. Povežite gornju 
rupu s prsnim dijelom penjačkog pojasa na način da je uređaj okomito pričvršćen na 
grudi (Slika 12.2). Pažnja! Da biste se popeli na užetu koje nije okomito, držite u ruci 
vodoravni dio užeta i povucite ga koliko možete u okomiti položaj kako biste izbjegli rizik 
od otvaranja ekscentra za zaključavanje.
6.4 - Pažnja. Uređaj nije dizajniran za korištenje kod spuštanja, no može se koristiti za 
kratke dionice prema uputi u nastavku: smanjite pritisak na uređaj kako biste djelomično 
otvorili ručku, upravljajte njome iznutra da ne pomaknete sigurnosnu bravu, pomaknite 
uže prema dolje (2) i ponovno je opteretite (Slika 10.3-11). 
6.5 - Otpuštanje pod opterećenjem (PATENTIRANO). Uređaj dolazi s mehanizmom 
kojim mu omogućava da se otvori čak i kad nije moguće do kraja ukloniti opterećenje. 
Pomaknite dršku zapinjača prema unutra kako biste okrenuli ekscentar i odmaknite je od 
užeta, što će joj omogućiti otpuštanje i otvaranje (Slika 11.1-11.3). Primijenjena sila ovi-
si o opterećenju uređaja, no uvijek mora biti dovoljna da bi spriječila slučajno otvaranje. 
S ovim sustavom ekscentar se ne otvara kada je primijenjeno opterećenje preveliko (npr. 
težina rukovatelja). Otpuštanje kod prevelikog opterećenja može lagano oštetiti uže.
6.6 - Tehnika speleološkog napredovanja. Prsna penjalica koristi se za penjanje na 
jednom užetu u kombinaciji s L i R ručicama, hvataljkom za uže za R ili L stopalo i 
omčom za stopalo. Napredovanje može biti: istovremeno, istovremenim odgurivanjem 
objema nogama (slika 16.1÷16.2); naizmjence, guranjem jednom nogom, pa drugom 
(slika 17.1÷17.2).
6.7 - 71856/71857 - Drugi načini korištenja. Neki od načina korištenja prikazani 
su u ovom priručniku: a) Sigurnost korisnika kod uspinjanja stepenicama, rampama ili 
tijekom uspona. B) Gradnja nosiljki za spašavanje i intervencije prve pomoći (Slika 13) 
c) Korištenje tijekom okomitih uspona radi sigurnosti planinara (slika 12.4). Hvataljka 
za uže mora se pričvrstiti na penjački pojas koristeći dva gornja utora i uže mora proći 
između karabinera bočne pločice uređaja. Pažnja! Izbjegavajte postavljanje kao na slici 
12.5-12.6. d) koristite kao hvataljku za uže oko struka. Ovaj uređaj može se koristiti u 
uređaju oko struka kod uspinjanja užetom. Da biste ga zadržali u ispravnom položaju 
(tj. paralelno s tijelom), koristite četverokutnu sponku kako biste ga pričvrstili na ispravnu 
priključnu točku na penjačkom pojasu (slika 12.1-12.2).
7) POSEBNE UPUTE ZA EN 12841:2006.
Ta oprema spada u uređaje za podešavanje užeta tipa B za spuštanje glavnim užetom. 
Uređaji za podešavanje užeta tipa B su osobna zaštitna oprema (PPE) namijenjena da 
bi se uklopila u industrijski alpinizam. Uređaji za podešavanje užeta ne smiju se koristi-
ti za zaustavljanje pada. Sidrena linija opterećena cijelom težinom korisnika mora se 
smatrati glavnom linijom i nije namijenjena zaustavljanju pada. Obavezno je korištenje 
pomoćnog uređaja za zaustavljanje pada tipa A povezanog sa sigurnosnim užetom. 
Obratite pažnju da pomoćni sustav nikad ne bude postavljen na glavnu liniju (Slika 15). 
Upozorenja: mogu se samo sidrišne točke usklađene s EN 795 standardom (minimalna 
snaga od 12 kN ili 18 kN za nemetalna sidrišta) koja nemaju oštre rubove; izbjegavajte 
preopterećivanje uređaja jer to može oštetiti sidrenu liniju; maksimalna dužina uzice za 
produživanje veze penjačkog pojasa za 1 m (uzica + sponke + uređaj); tijekom upora-
be, sidrišna točka uvijek mora biti postavljena iznad rukovatelja; tehničke performanse 
sidrene linije mogu se značajno razlikovati, zbog prljavštine, vlage, leda, učestalog 
korištenja na istom dijelu: imajte na umu da će te razlike utjecati na ponašanje užeta 
unutar uređaja, maksimalno opterećenje je 140 kg.
8) SIMBOLI. Pogledajte legendu u općim uputama (paragraf 16): F2; F3; F4; F5; F9.

中文

此说明包含设备的通用信息和专门信息，使用前须认真阅读。注意！此说明只包
含专用说明。
中文专用说 EN 567 / EN 12841-B。 此说明包括正确使用以下产品的必要信息: 
上升器。
1)应用范围。此产品是高空止坠个人保护设备（PPE）；其符合(EU) 2016/425法
规。 注意！此产品的说明必须符合EN 365标准（通用说明/图2.5）。 注意！此产
品必须进行周期检查（通用说明/图8）。 EN 12841：2006-B-绳索作业系统/B类绳
索调节设备/绳索上升器。一緒に使用するロープは必ず（コア＋鞘）スタテック
またはセミスタテック(EN 1891) 8 ≤ Ø ≤ 13 MM 。 注意！此产品进行认证时
使用的绳索为：Teufelberger Patron PLUS Ø 10 mm 和 Tendon Static 13 mm。EN 
567-登山设备：抓绳器。必须使用静力绳（绳芯+绳皮）或半静力绳（EN 1891） 
或动力绳（EN 892）8 ≤ Ø ≤ 13 MM。
2）公告机构。通用说明中的图例（图9/表D）： M1; N1.
3）组成部分（图4）。A) 上部双连接孔。B) 带齿凸轮。C) 打开/安全/释放开
关。D) 握柄。E) 下连接孔。F)脚踏圈连接孔。G) 上部连接孔。
4）标记。 数字/非大写字母：通用说明中的图例（图5）。数字/带星号（*）字
母：根据型号的说明。 
4.1-通用（图4）。说明： 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 19。
.2-产品追踪（图4）。说明： T1; T3; T8. 
5）安全检查。进一步检查表，符合通用说明（图3）。 每次使用前仔细检查：凸
轮的齿都完好，没有过度磨损；连接孔中的锁扣能自由转动。
每次使用时：让绳索始终处于受力情况，防止发生坠落；防止锚点与安全带之间
出现松弛的绳索；防止绳索出现污垢后设备中脱出。
6）使用说明。锚点设置必须始终高于腰带的高度以减小自由坠落的距离（图14）
。注意！不要使用金属缆绳或螺旋绳。
6.1-安装绳索。打开凸轮（图6.1-9.1）。将凸轮锁定在打开位置（图6.2-9.2）
。将绳索以正确方向放入（图6.3-9.3），关闭凸轮（图6.4-9.4）。
6.2-功能测试。在正确的方向上测试上升器能锁住（图6.5-6.6/9.5-9.6）。让设
备不受力打开并从绳索上取下。为了方便凸轮打开，向上推上升器并同时打开凸
轮。
6.3-上升（在其他设备的配合下）。设备能自由向上推（图7.1-10.1）并在需
要的位置锁住（图7.2-10.2）。接近锚点和中间点时须注意（图8.1）。上升器
不能在坠落系数大于1的情况下使用，也就是说使用者必须始终在设备或锚点以
下（图8.2）。注意！所有坠落系数大于1的坠落都可能会割断绳索。仅限于型号 
71856/71857：在垂直绳索上上升，平行向上推上升器（图7.2）。在不垂直的绳
索上升时，必须在上升器的上连接孔上装入一个主锁用于绳索的导向（图7.5）。
仅适用于型号88941：使用半圆形梅龙锁或主锁（自动锁门或丝扣锁门）与安全带
相连（图12.1）；梅陇锁与主锁与下方连接孔相连。使用上连接孔与胸式安全带
相连，使上升器能与胸部保持平行（图12.2）。注意！在不垂直的绳索上升时，
握住水平的绳索使其通过上升器，防止凸轮打开。
6.4-注意。此设备不能用于下降，但是可以用于短距离下移：不要使上升器受
力，部分打开凸轮，但不能使其完全打开，让绳索向上移动（2）再让其受力（图
10.3-11)。
6.5-受力情况下释放凸轮（专利）。上升器的特殊结构使其能在不完全受力的情
况下释放凸轮。向内推凸起，让凸轮打开释放（图11.1-11.3）。向前推的力取决
于上升器的受力状况，但是不能让凸轮完全意外打开。此系统不能在上升器受很
大负荷的情况下打开（操作者的体重）。在大负荷下释放凸轮可能会损伤绳索。
6.6-探洞技术。使用胸式上升器配合左手或右手手上以及脚上或脚踏圈在单绳上
升。上升过程，腿部同时上升（图16.1÷16.2）；双腿交替上升（图17.1÷17.2
）。
6.7-71856/71857-其他使用方法。说明中只有部分使用方法：A）在阶梯或斜坡上
使用上升。B）救援提拉系统（图14）。C）自我保护上升（12.4）。上升器必须
与安全带直接相连，使用上方孔，绳索穿过侧板和主锁。注意！不要出现图12.5-
12.6的情况。 D）使用胸部上升器时，上升器保持在腹部位置，始终保持在正确

köiega ronimisel vööasendis. Õiges asendis hoidmiseks (ehk kehaga paralleelselt) 
tuleb kasutada kandilist kiirühendust mis kinnitatakse rakmetel õigesse kinnituspunkti 
(joonis 12.1-12.2).
7) EN 12841:2006 SPETSIIFILISED JUHISED.
Need seadmed on B-tüüpi köie reguleerimisseadmed töököiega tõusmiseks. B-tüüpi 
köie reguleerimisseadmed on isikukaitsevahendid, mis on mõeldud kasutamiseks 
köiesüsteemides. Köie reguleerimisseadmeid ei tohi kasutada kukkumiskaitsena. 
Ankruköis, mis kannab kasutaja raskust on töököis ja ei ole mõeldud kukkumise pea-
tamiseks. Kohustuslik on kasutada A-tüüpi kukkumiskaitse varuseadet, mis on ühenda-
tud julgestusköiega. Veenduge, et varusüsteem ei ole kunagi kinnitatud töököiele (joo-
nis 15). Hoiatused: kasutada tohib ainult standardile EN 795 vastavaid ankrupunkte 
(mitte-metallist ankrute minimaalne tugevus on 12 kN või 18 kN), millel puuduvad 
teravad servad; vältige ülekoormamist või seadme koormamist, sest see võib kahju-
stada ankruköit; lülitinööri maksimaalne pikkus rakmete ühenduse pikendamiseks on 
1 m (lülitinöör + ühendused + seade); kasutamise ajal peab ankrupunkt alati jääma 
kasutajast kõrgemale; ankruköie tehniline tase võib märkimisväärselt erineda mustu-
se, niiskuse, jää või sama riba korduva kasutamise tõttu: pidage meeles, et need 
erinevused mõjutavad köie käitumist seadmes; max töökoormus on 140 kg.
8) SÜMBOLID. Konsulteerige legendi üldises juhendis (punkt 16): F2; F3; F4; F5; F9.

LATVIEŠU 

Šī aprīkojuma lietošanas instrukcija ietver vispārīgo un īpašo instrukciju, un pirms 
aprīkojuma izmantošanas ir uzmanīgi jāizlasa abas šīs instrukcijas. Uzmanību! Šajā 
lapā ir iekļauta tikai īpaša instrukcija.
ĪPAŠA INSTRUKCIJA EN 567 / EN 12841-B. Šajā piezīmē ir ietverta informācija, 
kas nepieciešama šāda(-u) ražojuma(-u) pareizai lietošanai: skavas kāpšanai.
1) IZMANTOŠANAS JOMA.
Šis ražojums ir individuālais aizsardzības līdzeklis (I.A.L.) pret kritieniem no augstu-
ma; tā atbilst Regulai (ES) Nr. 2016/425. Uzmanību! Šim ražojumam jāatbilst 
standarta EN 365 prasībām (vispārīgā instrukcija / 2.5. sadaļa). Uzmanību! Šim 
ražojumam ir obligāti jāveic rūpīga periodiska pārbaude (vispārīgā instrukcija / 
8. sadaļa). EN 12841:2006-B - Virves piekļuves sistēma / virvju regulēšanas 
ierīces veids B / pārvietošanai pa vertikāli. Atļauts izmantošanai ar statiskām vai 
daļēji statiskām virvēm (serde + apvalks) EN 1891-A Ø 10÷13 mm. Uzmanību! Šīs 
ierīces sertificēšanas laikā tika izmantotas sekojošas virves: Teufelberger Patron PLUS 
Ø 10 mm and Tendon Static 13 mm. EN 567 - Alpīnisma aprīkojums: virvju skavas. 
Atļauts izmantošanai ar statiskām, daļēji statiskām vai dinamiskām (EN 892) virvēm 
(serde + apvalks) EN 1891-A Ø 8÷13 mm.
2) PAZIŅOTĀS IESTĀDES. Skatiet paskaidrojumus vispārīgajā instrukcijā (9. sadaļa 
/ D tabula): M1; N1.
3) NOMENKLATŪRA (att. 4). A) Dubultais augšējais slots. B) Bloķēšanas 
mehānisms. C) Atvēršanas/drošības/atbrīvošanas svira. D) Rokturis. E) Apakšējais 
slots. F) Slots kronšteina piestiprināšanai. G) Augšējais slots.
4) MARĶĒJUMS. 
Skaitļi/burti bez atšifrējuma: skatiet paskaidrojumus vispārīgajā instrukcijā (5. sada-
ļa).
4.1 - Vispārīgi (att. 4). Indikācijas: 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 19.
4.2 - Izsekojamība (att. 4). Indikācijas: T1; T3; T8.
5) PĀRBAUDES. 
Papildus turpmāk uzskaitītajām pārbaudēm ievērojiet norādījumus vispārīgajā ins-
trukcijā (3. sadaļa). Rūpīgi pārbaudiet pirms katras izmantošanas reizes: bloķēšanas 
mehānisma zobi ir uz vietas un bez nolietojuma pazīmēm; savienotājs ir ievietots 
savienojuma vietā un rotē bez aizķeršanās. Katrā izmantošanas reizē: pārliecinieties 
par to, ka virve vienmēr ir nostiepta, lai izvairītos no kritieniem; pārliecinieties par 
to, ka virve ir nostiepta starp enkuru un iekares sistēmas stiprinājumu; esiet īpaši 
uzmanīgi, lai virve neizslīdētu ārpus ierīces, kad tā tiek izmantota šķērseniski uz 
nostieptām virvēm.
6) LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. Enkura stiprinājuma punktam ir vienmēr jāatrodas 
jostas augstumā vai augstāk, lai līdz minimumam samazinātu brīvā kritiena distanci 
(14. att.). Uzmanību! Aizliegts izmantot ar metāla trosēm vai vītām virvēm. 
6.1 - Virves ievietošana. Pagrieziet sviru, lai atvērtu bloķējošo ierīci (att. 6.1-9.1). 
Savienojiet sviru ar ierīces korpusu (att. 6.2-9.2). Ievietojiet virvi pareizajā uz augšu/
uz leju virzienā (att. 6.3-9.3) un atlaidiet sviru, lai aiztaisītu bloķējošo mehānismu 
(att. 6.4-9.4). 
6.2 - Darbības pārbaude. Veiciet izmēģinājumus, lai pārliecinātos par to, ka virve 
ir ievietota pareizajā virzienā (R - pa labi) (att. 6.5-6.6/9.5-9.6). Lai ierīci atvērtu 
un atbrīvotu virvi, ierīce ir jāatbrīvo no slodzes. Lai veicinātu bloķēšanas ierīces 
atvēršanu, vienlaicīgi spiediet virves skavu augšup un spiediet sviru. 
6.3 - Pacelšanās (ar citas piemērotas ierīces palīdzību). Ierīci brīvi virzās uz augšu 
(att. 7.1-10.1) un tiek nobloķēta pozīcijā (att. 7.2-10.2). Esiet uzmanīgi, tuvojo-
ties enkuru un/vai lūzumu punktiem (att. 8.1). Virves skavu ir aizliegts izmantot, ja 
potenciālā kritiena faktors ir lielāks par 1, t.i., lietotājam vienmēr ir jāatrodas zem 
ierīces un/vai enkura stiprināšanas punkta (att. 8.2). Uzmanību! Kritiena faktors, kas 
ir lielāks par 1, var izraisīt virves pārtrūkšanu. Tikai modeļiem 71856/71857: Lai 
paceltos augšup pa vertikāli nostieptu virvi, velciet uz leju paralēli virvei (att. 7.2). 
Lai paceltos pa virvi, kas nav vertikāli nostiepta, jums ir jāievieto savienotājs augšējā 
dubultajā slotā, lai piespiestu virvi (att. 7.5). Tikai modelim 88941: Piestipriniet ierīci 
pie iekares, izmantojot karabīni (att. 12.1) vai savienotāju ar aizbīdni (automātisko 
vai manuālo), karabīne vai savienotājs ir jāievieto apakšējā caurumā. Piestipriniet 
krūšu iekari pie augšējā cauruma tā, lai ierīce atrastos vertikāli pret krūšu daļu (att. 
12.2). Uzmanību! Lai kāptu uz augšu pa virvi, kas nav vertikāla, turiet roku virves 
horizontālajā daļā un velciet to tik, cik iespējams vertikālās pozīcijas virzienā, lai 
izvairītos no virves bloķēšanas mehānisma atvēršanās. 
6.4 - Uzmanību. Šī ierīce nav paredzēta, lai veiktu nolaišanos, bet to ir iespējams 
izmantot īsos posmos sekojošā veidā: samaziniet slodzi uz ierīci, lai daļēji atvērtu 
sviru no iekšpuses, lai neaizskartu drošības slēdzi, virziet virves skavu uz leju (2) un 
atjaunojiet slodzi uz ierīci (att. 10.3-11). 
6.5 - Atbrīvošana pie slodzes (PATENTĒTS). Šī ierīce ir aprīkota ar mehānismu, kas 
ļauj atvērt šo ierīci pat tad, kad nav iespējams pilnībā noņemt slodzi no ierīces. 
Virziet rokturi ar sprūdmehānismu uz iekšu, lai pagrieztu bloķēšanas mehānismu un 
virzītu to prom no virves, kā rezultātā virve tiks atbrīvota un mehānisms tiks atvērts 
(att. 11.1-11.3). Piemērojamā spēka apjoms ir atkarīgs no slodzes uz ierīces, bet 
tā apjoms vienmēr būs tāds, lai nepieļautu nejaušu ierīces atbrīvošanu. Šī sistēma 
nodrošina to, ka bloķēšanas mehānisms neatveras, ja slodze ir pārāk liela (piem., 
cilvēka svars). Ja mehānisms tiek atbrīvots pie slodzes, ir iespējami nelieli virves 
bojājumi.
6.6 - Speleoloģiskās kustības tehnika Lai kāptu augšup ar vienu virvi, tiek izmantota 
pie krūtīm stiprināma kāpšanas ierīce kopā ar kreisās vai labās rokas kāpšanas roktu-
ri, virves skavu labajai vai kreisajai kājai un kājas cilpu. Kustība var būt: vienlaicīgas, 
atsperoties ar abām kājām (att. 16.1÷16.2); secīgas, atsperoties ar vienu un tad 
ar otru kāju (att. 17.1÷17.2).
6.7 - 71856/71857 - Citi izmantošanas veidi. Šajā instrukcijā ir attēloti daži no 
šīs ierīces izmantošanas veidiem: A) Lietotāja drošības nodrošināšana, kāpjot pa 
kāpnēm, rampām vai klinšu kāpšanas laikā. B) Pacēlāja izveide glābšanas un pirmās 
palīdzības sniegšanas vajadzībām (att. 13). C) Personīgās drošības nodrošināšana 
vertikālas kāpšanas laikā (att. 12.4). Virves skavai ir jābūt piestiprinātai pie ieka-
res, izmantojot divus augšējos slotus, bet virvei ir jāiet starp karabīni un ierīces 
sānu plāksni. Uzmanību! Izvairieties no situācijām, kas ir attēlotas 12.5-12.6. D) 
Izmantot kā vidukļa virves skavu. Šo ierīci var izmantot arī vidukļa pozīcijā, virzoties 
augšup pa virvi. Lai ievērotu pareizo pozīciju (t.i., paralēli ķermenim), izmantojiet 
ātrās darbības savienojumu taisnstūra formā, lai piestiprinātu to pie iekares pareizajā 
punktā (att. 12.1-12.2).
7) EN 12841:2006 SPECIFISKIE NORĀDĪJUMI.
Šīs ierīces ir B tipa virves pielāgošanas ierīces, kas ir paredzētas izmantošanai 
ar virvi kāpšanai augšup. B tipa virves pielāgošanas ierīces tiek uzskatītas par 
individuālo aizsardzības līdzekli (IAL) un ir paredzētas izmantošanai virvju sistēmā. 
Šīs ierīces ir aizliegts izmantot kritiena apturēšanai. Enkura virve, kas ir noslogo-
ta ar visu lietotāja svaru, tiek uzskatīta par darba virvi un nav paredzēta kritiena 
apturēšanai. Ir obligāti jāizmanto rezerves A tipa kritiena pārtraukšanas ierīce, kas 
ir piestiprināta pie drošības virves. Pārliecinieties par to, ka rezerves sistēma nav 
piestiprināta pie darba virves (att. 15). Brīdinājums: ir atļauts izmantot tikai tos enku-
ru punktus, kas atbilst standartam EN 795 (minimālā stiprība 12 kN vai 18 kN 
enkuriem, kas nav izgatavoti no metāla) bez asām malām; izvairieties no ierīces 
pārslogošanas vai noslogošanas, jo tā var tikt bojāta enkura virve; maksimālais 
saites garums, lai pagarinātu savienojumu ar iekari par 1 m (saite + savienotāji + 
ierīce); izmantošanas laikā enkura punktam ir vienmēr jāatrodas virs lietotāja; enkura 

位置（与身体平行），使用梅龙锁正确与安全带的连接点相连（图12.1-12.2
）。 
7）EN 12841：2006特别说明。此设备为B类绳索调节设备，用于绳索上升。B
类绳索调节设备为个人保护设备（PPE）用于绳索作业系统。绳索调节设备不
能用于制停坠落。工作绳索承担了作业人员的重量，不能用于制停坠落。必须
在安全绳索上使用备用防坠器。注意备用系统不能用在工作绳索上（图16）
。警告：只能使用符合EN 795标准的锚点（最小强度12KN或18KN的非金属锚
点），并且无锋利边角；避免在设备上施加过大的力量，因为会损伤工作绳
索；最长使用的挽索距离为1M（挽索+主锁+设备）；在使用过程中，定位点必
须始终放在操作员上方；不同绳索的技术性能在污垢，结冰，重复使用后会有
很大差别：始终留意这些因素，其会造成绳索在设备中不同的表现；最大工作
负荷140KG。
8）图示。通用说明中的图示（图16）：F2; F3; F4; F5; F9.

日本語

この装置の取扱説明は一般部と特定部で構成されておりますので、お使いいた
だく前に両方とも注意してお読みください。 ご注意ください! このリーフレットに
は特定部の取扱説明が書いてあるだけです。
EN 567 / EN 12841-B 個別手順。 この特記事項には、以下の製品を石製に使用す
るために必要な情報が含まれています： アセンダー 。
1) 適用例。 本製品は、高所からの落下に対する個人保護具であり、規則 (EU) 
2016/425に準拠しています。 警告! 本製品に関しては、EN365規定に基づく指示
が順守されなければなりません（総合説明/パラグラフ2.5）。 警告! 本製品に対し
ては、定期的な精密点検が義務付けられています（総合説明/パラグラフ8）。 EN 
12841:2006-B - ロープ　アクセス　システム/ロープ対応デバイスタイプB /直線
登り用。DEN 1891-A Ø 10÷13mmのスタティック・セミスタティックロープ (コア 
+ シース) と併用します。 警告! 認証時には、Teufelberger Patron PLUS Ø10mm
およびTendon Static 13 mmのロープを使用しました。 EN 567 - 山登り用機器：
ロープ　クランプ。一緒に使用するロープは必ず（コア＋鞘）スタテックまたはセ
ミスタテック(EN 1891) 又はダイナミック(EN 892) Ø 8÷13 mm にしてください。 
2) 通知先機関。 総合説明の凡例を参照してください（パラグラフ9/表D)： M1; N1. 
3) パーツの専門用語（図.4). A)ダブル　アッパー　スロット B)ロッキング　カ
ム；C)オープニング/セーフティ/リリース　レバー；D）グリップ；E）ローア　スロッ
ト；F)ブラケット　アタッチメント　スロット. G）セイフティ　カバー。
4) マーク表示。 キャプションなしの英数字：総合説明(パラグラフ5)の凡例を参照
してください。 
4.1 - 一般 (図4). 指示: 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 19。
4.2 - トレーサビリティ (図4). 指示: T1; T3; T8。 
5) 安全チェックリスト。 以下に記載された点検だけでなく、総合説明 (パラグラフ
3)での指示を遵守してください。 各使用前に以下を確認してください: カムの歯
に欠損と摩耗がないこと、取り付け孔に挿入したコネクターが外部に阻害される
ことなく自由に回転すること。 各使用時には：落下を最小限に抑えるため、ロー
プがピンと張っている状態であることを確認します。アンカリングとユーザーの
間でロープのたるみがないようにします。ロープが張った状態で横向きに使用す
る場合、ロープが抜け落ちないよう、特に注意します。 
6)取扱説明書.アンカーポイントは必ずいつも腰高または、それ以下の高さに設
定され、自由落下距離を最小限にしなければなりません。（図14）.注意 ! 金属ロー
プやロープを重ねて使用しないでください。 
6.1 - ロープの挿入. レバー操作でカムをオープンにしてください。（図6.1－9.1
）.レバーを体に装着している機器と繋いでください。（図6.2－9.2）。ロープを正確
にアップ/ダウンの方向に挿入して（図6.3ー9.3）そしてレバーをリリースしてカム
を閉鎖してください。（図6.4ー9.4). 
6.2 - 機能テスト.ロッキングテストを行い、ロープが正しい方向か確認してくださ
い。（図6.5ー6.6/9.5－9.6）.デバイスから負荷を除去しオープンにしてロープをリ
リースします。カムを開けるには、ロープのクランプを上方に押し、同時にレバー
を操作します。
6.3 - 登る方法 (その他の適切なデバイスを一緒に補助使用). デバイスは自由に
上方へ移動し（図7.1ー10.1）そしてロック状態となります。（図7.2ー10.2）。アンカ
ーや分岐点に近づいたら注意してください（図8.1).落下可能性ファクターが１よ
り大の場合、例えばユーザーがデバイスの下やアンカーポイントにいつも留まる
ような場合は、ロープクランプを使用してはなりません。（図8.2）注意! 落下ファク
ターが１より大の場合、ロープが破損するかもしれません。. 
71856/71857 モデルのみを使用： 垂直ロープを登るためには、ロープと並行に
下方へ引いてください。（図7.2）。非垂直ロープの場合は、トップダブルスロット内
にコネクターを挿入してロープの方向を制定しなければなりません。（図7.5）。 モ
デル88941のみ: デバイスを半円クイックーリンク（図12.1）,又はロッキングゲート

（自動又は手動）付きコネクターを通してハーネスへ設置してください。；クイッ
クーリンク又はコネクターは、下方の穴へ導入されなければなりません。上方の
穴をハーネスの胸部へ胸に垂直固定されるようにします。（図12.2）.注意! 非垂直
ロープへ登るためには、手をロープに垂直なるよう握り、そしてそれを可能な限
り垂直方向へ引き、ロッキングカムがオープンになる危険を避けます。
6.4 - 注意!. 本機器は降下時に使用するのは設計されていませんが、短い区間で
あれば以下のように使用可能です: デバイスから負荷を除去しレバーを部分的
に開き、安全ロックが外れないように内部操作し、ロープクランプを移動し（2）そ
して負荷を再設定します。（図10.3－1.1）
6.5 - 不足負荷のリリース（特許済）。機器は負荷を完全に除去出来てない時でも
開けれるようなメカニズムからできています。ラチェット　グリップを内側に移動
させ、カムを回転させ、そしてそれをロープから外します。それによりリリース、オ
ープンできます。（図11.1ー11.3）.
適用される力はデバイスへの負荷によりますが、いつも不慮のオープンを防ぐ
のに十分でなければなりません。もし、非常に高い負荷が加わっても（例えばオ
ペレーターの体重など）このシステムでカムは開きません。過剰負荷の存在をリ
リースするのは、ロープに多少ダメージがあるかもしれません 。
6.6 - Speleo プログレション　テクニック.胸部登り用機器がシングルロープ
と 左右の登り用ハンドル、左右足用ロープクランプそしてフットループと一緒
に使用されます。プログレションは両足を同時に押すことにより可能です。（
図16.1÷16.2）；代わりに片方の足を押して、後で順次に他方を押します。（図
17.1÷17.2）
6.7 - 71856/71857 - 他のタイプの使用。本機器のいくつかのオペレーションモー
ドが本マニュアルで見られます。：A)階段,丘を昇降中の使用者の安全. B)救助とフ
ァーストエイド介入用にホイストの建設（図14）C)垂直に登る最中に自己安全機
器の使用（図12.4）.ロープクランプは2つのアッパースロットを使用して固定し、
ロープはカラビナと機器のサイドプレートの間を通らなければなりません。注意! 

（図12.5-12.6）に示されているような設置は避けてください。 d) 腰用ロープクラ
ンプを使用してください。本機器はロープを登る時、腰の位置で使用可能です。
正しい位置（例えば体と平行）を保持するために、長方形クイックリンクを使用
し、ハーネスへの正しい設置ポイントを確認します。（図12.1-12.2）
7) EN 12841:2006 の特定指示書 。これらの機器はワーキングラインを登るため
のロープ調整デバイスタイプBです。ロープ調整デバイスタイプBは個人保護器
具（PPE）でロープ　アクセスシステムに内在化されるものです。ロープ調整デバ
イスは落下捕獲に使用してはなりません。設置されるアンカーラインが使用者の
全体重と一緒にワークラインとして考慮され、落下捕獲を意味しません。落下捕
獲バックアップデバイスタイプAを安全ラインに結合して使用する事が強制的で
す。バックアップシステムがワークラインに決して積載されない事に注意してくだ
さい。（図16） 備考：EN795規格に適合（最低強度 12kN、非金属アンカーについ
ては18kN）した、鋭利な箇所がないアンカーのみを使用してください。アンカリ
ングラインの破損の原因となるため、調整装置への加重超過や動的負荷をかけ
ることを避けてください。 ハーネス　コネクションを延長する引き綱の最大長は
１m（引き綱＋コネクター＋デバイス）使用中、アンカーポイントは常に操作者
の上に来るようにしてください。アンカーラインのテクニカルはゴミ、湿気、氷結、
同一ストレッチ上での繰り返し使用でかなり変化するかもしれません。：これらの
変化は機器内部のロープの様態に変化を与える事をいつも心に留めるようにし
てください。；最大作業負荷は140kgです。
8) 記号。 総合説明書 (パラグラフ16)の凡例を参照してください: F2; F3; F4; F5; F9.


