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A FELHASZNÁLÓ FIGYELMÉBE 
 

• A gyári és a vonatkozó szabványok előírásainak figyelembe vételével 
termékeinket évente kell felülvizsgálatnak alávetni. 

• Főleg textilből készült termékeink maximális élettartama a gyártástól 
számítva 10 év. Fémből készült termékeink esetében nem adunk meg 
élettartamot. 

• Terheléses felülvizsgálatnak alávetni TILOS! 
 

FORGALMAZÓ 
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FELÜLVIZSGÁLATI LAP 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
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FONTOS TUDNIVALÓK 

Gratulálunk, hogy Ön tulajdonosa lett egyéni védőeszközünknek (PPE), és 
köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával. Kérjük, hogy MINDEN EGYES 
HASZNÁLAT ELŐTT kövesse a jelen használati utasításban foglaltakat, annak 
érdekében, hogy termékünk megfelelhessen az Ön összes igényének. 
 
A jelen használati utasításban foglalt előírások figyelmen kívül hagyása komoly 
következményekkel járhat. 
 
Javasoljuk, hogy időről-időre újra olvassa el ezeket az utasításokat. Továbbá a 
gyártó vagy annak képviselője a jelen használati utasítástól eltérő használattal, 
tárolással vagy karbantartással kapcsolatos minden felelősséget elhárít. 
 
AMENNYIBEN A VEVŐ NEM A TERMÉK VÉGFELHASZNÁLÓJA, ÚGY 
KÖTELES A JELEN HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÁTADNI A 
VÉGFELHASZNÁLÓNAK. 
 
Amennyiben a termék az elsődleges célországon kívül kerül értékesítésre, úgy 
a használó biztonsága érdekében a viszonteladó köteles átadni: 

✓ A Karbantartási útmutatót 

✓ Az ismétlődő átvizsgálásokkal kapcsolatos útmutatót 

✓ A javításokra vonatkozó útmutatót 

✓ A felszereléshez tartozó speciális kiegészítő információkat  
 
A biztonsági heveder az egyetlen olyan egyéni zuhanásgátló eszköz, amelynek 
használata a zuhanásgátló rendszerek kapcsán megengedett. 
 
Használat előtt ellenőrizze, hogy a jelen termékhez kapcsolódó valamennyi 
elem, valamint az azok használati útmutatóiban megjelölt elemek rendelkezésre 
állnak és megfelelnek a vonatkozó európai szabványoknak, illetve ilyen 
szabványok hiányában az egyéb vonatkozó szabványoknak, valamint 
győződjön meg arról, hogy a biztonsági tulajdonságok nem mondanak 
egymásnak ellent. 
 
Amennyiben mód van rá, határozottan javasoljuk, hogy az egyéni védőeszközt 
minden esetben adja egyetlen személy használatába. Ellenőrizze, hogy az Ön 
által megvásárolt egyéni védőeszköz összhangban van az esetlegesen 
használt másik zuhanásgátló rendszer előírásaival. Használat közben védje az 
egyéni védőeszközt a munkakörnyezettel összefüggő veszélyek ellen; hő, 
elektromosság hatása és mechanikai hatások ellen, savakkal való érintkezéstől, 
éles szélektől stb. 
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FIGYELEM! 
A magasban végzett tevékenység veszélyes, komoly balesetekhez és 
sérülésekhez vezethet. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy Ön 
személyesen felelős bármely termékünk használata közben vagy azt 
követően bekövetkező balesetért, sérülésért vagy végzetes eseményért 
mind saját, mind pedig harmadik fél esetében. Termékeink használatára 
kizárólag azok az illetékes személyek jogosultak, akik megfelelő 
képzésben részesültek, vagy akik illetékes felettesük felügyelete és 
irányítása alatt végzik munkájukat. Győződjön meg arról, hogy Ön a jelen 
egyéni védőeszközzel kapcsolatosan a megfelelő képzésben részesült, 
és tökéletesen tisztában van az eszköz használatával és működésével. 
Amennyiben bármilyen kételye merülne fel, ne vállaljon kockázatot, 
hanem kérjen tanácsot.  A magasban történő munkavégzéshez 
elengedhetetlen a jó fizikai kondíció. Bizonyos orvosi ellenjavallatok ve-
szélyeztethetik a használó biztonságát az egyéni védőeszköz 
rendeltetésszerű használata közben és vészhelyzetben (bizonyos 
gyógyszerek szedése, szív- és érrendszeri problémák stb.). Bizonyta-
lanság esetén forduljon kezelőorvosához. 

 

MEGFELELÉS AZ EN 358:1999 SZABVÁNYNAK 

A munkahelyzet beállító öv magasban, pl. póznákon, oszlopokon vagy hasonló 
szerkezeteken történő munkavégzéshez használható. Az övet munkahelyzet 
beállító kötéllel együtt használó személy rögzítheti saját helyzetét, és kezeit 
szabadon használva végezheti el feladatát. 
A munkahelyzet beállító kötelet (megfelel EN 358:1999 szabványnak) öves 
hevederrel vagy munkahelyzet beállító övvel együtt kell használni. A kötelet 
zuhanásgátlásra használni tilos. Használatára a munkahelyzet beállító rendszer 
kiegészítéséhez lehet szükség, a kötelet a kollektív vagy egyéni zuhanásgátló 
eszközökkel (EN 363 szabványnak megfelelő zuhanásgátló rendszerek) együtt 
kell tárolni. 
 

HASZNÁLAT 

Jelen tűzoltó mászóövet elsősorban tűzoltók használják védőeszközként, 
tűzoltáskor és műszaki mentéskor. 
 
✓ Helyezze az övet a dereka köré, és állítsa be. 
✓ A tűzoltó mászóöv felvétele a rögzítőcsat összetolásával történik. A 

rögzítőcsatba befűzött heveder segítségével állítható a test, illetve a 
derék méretének megfelelően. 

✓ Csatlakoztassa a munkahelyzet beállító kötél végét a 2 db D-gyűrű 
egyikéhez (a csatlakoztatható rész a bal-, és jobboldali D-gyűrűhöz 
egyaránt rögzíthető). 

✓ Vezesse át a feszítőkötelet a szerkezet (oszlop, pózna, törzs stb.) mögött, 
és másik végét csatlakoztassa a másik D-gyűrűhöz. 
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✓ Mászás előtt ellenőrizze a munkahelyzet beállító rendszert. 
✓ Ellenőrizze, hogy a szerkezet geometriája lehetővé teszi-e a 

munkahelyzet beállító rendszer használatát (a rendszer nem használható 
kis átmérőjű és éles szélekkel rendelkező szerkezet esetén). 

✓ Állítsa be a kötelet úgy, hogy kényelmesen, mindkét kezét szabadon 
használva dolgozhasson. 

✓ Munkahelyzetben a munkahelyzet beállító kötél beállítása nem engedhet 
meg 0,5 méternél nagyobb szabad esési távolságot. 

 
Ügyeljen arra, hogy a munkahelyzet beállító kötél mindig feszes legyen. 
✓ Amennyiben a munkahelyzet fenntartására, rögzítésére hosszabb ideig 

van szükség, támasztó párnázattal ellátott övet kell használni. 
✓ Használat közben rendszeresen ellenőrizze a beállítást és/vagy a 

rögzítéseket. 
 

FELÜLVIZSGÁLAT 

Az egyéni védőeszköz valamint az azzal együtt használt felszerelések (csatla-
kozóelem, kötél stb.) épségét, sértetlenségét minden egyes használat előtt 
alaposan meg kell vizsgálni. Meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket, egy 
esetleges mentés tökéletesen biztonságos végrehajtása érdekében. A 
termékkel kapcsolatos bármilyen probléma esetén forduljon a gyártóhoz vagy 
annak képviselőjéhez. Amennyiben bármilyen kételye merülne fel a termék 
biztonságával kapcsolatban, vagy a terméket már felhasználta 
zuhanásgátlásra, az Ön biztonsága érdekében azonnal helyezze azt 
használaton kívül, és ellenőrzés vagy megsemmisítés céljából küldje vissza a 
hivatalos szerviznek, a HESZTIA Kft.-nek (1037 Budapest, Csillaghegyi út 13., 
 06 1 454 1400). 
 
Semmilyen körülmények között se módosítson vagy javítson saját maga egyéni 
védőeszközt. A javítások elvégzésére kizárólag a gyártó vagy a hivatalos 
szerviz jogosult. Amennyiben az egyéni védőeszköz tovább használható, erről 
a központ a vizsgálatot követően írásos igazolást állít ki. 
 
Használat előtt ellenőrizze az alábbiakat: 
 
Az övön a következőket: 
✓ A hevederszíjakon nincsenek törések, repedések 
✓ A D-gyűrűk nem görbék vagy hajlottak 
✓ A csat megfelelően működik 
✓ A varrások épek, sértetlenek 
✓ A fémrészek állapota kifogástalan. 

 
Az állítható kötélen a következőket: 
✓ A kötélen nincsenek szakadások, repedések 
✓ A kötélhüvelyek nem görbék vagy hajlottak 
✓ A kötélvégek, illesztések épek, sértetlenek 
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✓ A szíj vagy kötél sértetlen (nincs szakadás, kopás, égés stb.) 
✓ A csatlakozóelemek nem görbék és nem elhasználódottak 
✓ A beállító elem/eszköz megfelelően működik 
✓ A csatlakozóelemek megfelelően működnek. 

 
Kétség esetén az egyéni védőeszközt azonnal ki kell vonni a használatból. 
 

ZUHANÁSI SZABAD TÉR 

Ha fennáll a leesés veszélye, vagy ha a hevedert csak a beakasztási pont alatt 
lehet rögzíteni, úgy feltétlenül energiaelnyelővel ellátott kötelet kell használni. 
Energiaelnyelő kötél használata előtt győződjön meg arról, hogy a használó 
lábai alatt elegendő szabad tér áll rendelkezésre ahhoz, hogy elkerülhető 
legyen a szerkezettel vagy a talajjal való ütközés. 100 kg súly esetén, 2. típusú 
(legkedvezőtlenebb) zuhanási helyzetben a D szabad zuhanási tér = H 
blokkolási távolság (2 L + 1,75 m) + 1 m biztonsági távolság, ahol L a kötél és 
az energiaelnyelő együttes hossza, 1,75 pedig a viselő magassága. Példa: 
Energiaelnyelő kötél esetében, ahol L = 2 m, a minimálisan szükséges zuhanási 
szabad tér D = 6,75 m. 

 

RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT 

Jelen használati utasítást a termékkel együtt kell tárolni. A 
feljegyzendő/feltüntetendő adatok tárolásához használja az azonosító kártyát. 
A használó védelmének biztosítása szempontjából elengedhetetlenül 
szükséges rendszeres vizsgálatok során kell ellenőrizni az eszköz 
hatékonyságát és tartósságát. Az egyéni védőeszközt legalább évente egyszer 
a gyártónak vagy arra jogosult személynek ellenőriznie kell, az ellenőrzés tényét 
pedig fel kell jegyezni az azonosító kártyára. 

Az ellenőrzés gyakoriságát az előírásoknak megfelelően, gyakori vagy zord 
körülmények közötti használat esetén növelni kell. 

Ellenőrizni kell a feljegyzett adatok olvashatóságát is. 

Negyedéves ellenőrző vizsgálat szemrevételezéssel és évenkénti felülvizsgálat 
a HESZTIA Kft.-nél (1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.,  06 1 454 1400), 
illetve az arra jogosult szervnél. 
 

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ ÉLETTARTAMA 

Az eszköz kihordási ideje 10 év, azonban a következő tényezők hátrányosan 
befolyásolhatják a termék teljesítményét és élettartamát: helytelen tárolás, 
helytelen használat, zuhanásgátlás, mechanikai károsodás, vegyszerekkel való 
érintkezés (savak, lúgok), 60°C foknál magasabb hőmérsékletnek való 
kitettség. 
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KIKÖTÉSI PONT 

Lehetőség esetén használjon olyan (EN 795 szabványnak megfelelő) 
szerkezeti kikötőelemeket és egyéb elemeket, amelyek erősen és szilárdan 
rögzíthetők a szerkezethez (falhoz, póznához stb.). 

Minden esetben győződjön meg arról, hogy a kikötési pont: 
✓ minimális ellenállása 10 kN, 
✓ a kezelő/használó fölött helyezkedik el (cf. 10), 
✓ a munkaterülethez képest függőleges tengelyen helyezkedik el 

(maximálisan bezárt szög ±30°), 
✓ tökéletesen illeszkedik a felszerelés csatlakozóeleméhez, 
✓ nem rendelkezik éles szélekkel, peremekkel. 

 
 

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 

Az egyéni védőeszköz helyes karbantartása és tárolása növeli a termék 
élettartamát és garantálja az Ön biztonságát. Kérjük, szigorúan tartsa be az 
alábbi utasításokat: 
✓ A tűzoltó mászóövek tárolása a „D” csaton vagy a zárkapcson keresztül 

függesztett helyzetben történjen. 
✓ A hevederszíjakat vízzel és kímélő hatású szappannal tisztítsa. Soha ne 

használjon savas vagy lúgos oldószert. 
✓ Hagyja a hevederszíjakat jól szellőző helyen, hőforrástól távol 

megszáradni. A hevederszíjakat tárolja nedvességtől és ultraibolya 
(napfény) fénytől védett helyen. 

✓ Tároláskor kerülje a korróziót okozó, túl meleg vagy túl hideg tárolási 
körülményeket. 

✓ Ideális tárolási hőmérséklet: +10°C és +30°C között. 

 

KARABINER/ZÁRKAPOCS 

Az EN 362 szabványnak megfelelő csatlakozóelem. 
A karabiner/zárkapocs elfordítható biztonsági reteszeléssel van ellátva, mely 
automatikusan véd a véletlen kinyílás ellen. Ez az új technikai megoldás 
rendkívül gyors és biztonságos nyitást-zárást biztosít a tűzoltó számára. 
Amikor a karabinert/zárkapcsot kikötési ponthoz való rögzítéshez használja, 
kövesse a „KIKÖTÉSI PONT” részben foglalt utasításokat. 
A kikötési ponthoz való rögzítéshez használhat még szíjhurkot (EN 795) vagy 
kötélbilincset (EN 362). 
 

FIGYELEM 

A karabiner igen fontos szerepet játszik az Ön biztonságának 
megteremtésében. Ezért kérjük, kövesse az alábbi utasításokat: 
✓ Egy adott csatlakozóelemet lehetőség szerint mindig egy adott 

személynek osszon ki. 
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✓ Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a karabiner nincs elgörbülve, 
nincsenek elhasználódásra, kopásra utaló jelek, és a záró rendszer 
megfelelően működik. 

✓ Ne csatlakoztassa ki, és be a karabinert többször egy nap, amennyiben 
az eszköz manuális zárású. 

 
AMENNYIBEN A KARABINERT HASZNÁLTA ZUHANÁSGÁTLÁSRA, 
BIZTONSÁGI OKOKBÓL JAVASOLJUK ANNAK ÁTVIZSGÁLÁSRA 
TÖRTÉNŐ VISSZAKÜLDÉSÉT. 
 
SZÁLLÍTÁS 
Szállítás során gondoskodjon arról, hogy az egyéni védőeszközt hűvös, száraz, 
korróziótól és ultraibolya fénytől stb. védett helyen tárolva szállítja. 
 

CSOMAGOLÁS 

A kötelet vízálló, nem lebomló anyagból készült műanyag csomagolásban, a 
használati utasítást is mellékelve szállítjuk. 
 

AZ AZONOSÍTÁST SZOLGÁLÓ ADATOK 

✓ Megnevezés, márkanév vagy más, a gyártó vagy forgalmazó 
azonosítására szolgáló adat 

✓ A termék cikkszáma 
✓ A termék rendeltetése és mérete 
✓ Az eszköz gyártásához használt legfontosabb szintetikus szálak 

anyaga(i) 
✓ Gyártás dátuma (hét/év) 
✓ Tételszám vagy sorozatszám 
✓ EN xxx:xxxx: A megfelelés tárgyát képező Európai szabványok és azok 

évszámai 

✓  0333: A termelést felügyelő kijelölt szervet azonosító európai uniós 

logó és szám. 

✓ : A dokumentáció átolvasására figyelmeztető hagyományos 

piktogram. 


