
Návod k použití pro ISC výrobky, které jsou používány jako OOPP – ochrana proti pádům z výšky. 

Prosím pečlivě si přečtěte tento návod před použitím výrobku. 

ISC 
International Safety Components Ltd. 
Unit 1, Plot 2, Llandygai Industrial Est.,
Bangor, Gwynedd, LL57 4YH, UK
www.iscwales.com

DETAILY VÝROBKU:
Model, Typ:

Sériové číslo:

Datum nákupu:

Datum 1. použití: 

Dodavatel:

ISC návod k použití pro Rope Grab – polohovač

ZÁKLADNÍ

ICS  zařízení  a  součástky  jsou  v  souladu  s  evropskými,
americkými nebo jinými mezinárodními normami. Návod je
vždy k dispozici ve více jazycích. Před použitím si přečtěte
návod, dbejte na to, abyste mu správně porozuměli. Činnosti
zahrnující  používání  tohoto  výrobku  jsou  ze  své  podstaty
nebezpečné, proto by měl být tento výrobek používán pouze
kompetentní  osobou,  nebo  osobou  speciálně  vyškolenou  v
používání  tohoto  výrobku,  nebo  osobou  pod  dohledem
kompetentní osoby. Je zodpovědností uživatele, aby se ujistil,
že  si  přečetl  a  porozuměl správnému používání  výrobku a
bude ho používat  jen k účelům, ke kterým je určen. Je nutné,
aby před každým použitím byla zvážena případná rizika, záchranný plán musí být připraven v místě
používání. Výrobce nebo distributor nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, zranění či
smrt následkem nesprávného používání tohoto výrobku. Vždy se ujistěte,  že všechny používané
komponenty jsou kompatibilní a umožňují bezpečné fungování systému. Vezměte v potaz délky
připojení při použití v jakémkoli systému pro zachycení pádu, neboť to ovlivňuje délku pádu. 

POŽADAVKY POUŽÍVÁNÍ

Tento  Rope Grap –  polohovač je  součástí  osobního jištění  proti  pádu,  pracovního polohování,
záchranného  systému  nebo  tažného  systému.  Je  určen  pro  použití  v  průmyslu,  při  záchraně,
stromolezectví. Rope Grap – polohovač musí být použit jen v případě, je-li lano správně umístěno v
polohovači. Je-li osa výrobku odjímatelná, může být výrobek otevřen nebo uzamčen pomocí dvou
oddělených  záměrných  akcí.  ISC  Rope  Grabs  –  polohovače mohou  být  použity  s  různými
velikostmi lan, proto se vždy ujistěte, že je Vaše zařízení kompatibilní s použitým systémem (viz
tabulka  velikostí  lan).  Rope  Grab –  polohovač smí  být  použit  jen  v  souladu s  mezinárodními
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normami. Kotevní bod by měl odpovídat EN795 nebo by měl být v souladu s ANSI Z359 (07), nebo
s jinou mezinárodně uznávanou normou, nebo kotevní bod neprůmyslové povahy musí být schopen
zátěže nejméně 15kN. Je doporučeno, aby byl jakýkoli kotevní bod umístěný nad uživatelem a celý
systém  schváleny  kvalifikovanou  osobou.  Je-li  Rope  Grab  –  polohovač použit  jako  součást
pracovního polohování, musí být v souladu s EN358 a ANSI Z359 (07). Věnujte velkou pozornost,
pokud  je  výrobek  použit  v  blízkosti  nebezpečných  chemikálií,  velkých  strojů,  elektrického
nebezpečí (včetně blízkosti elektrické vodivosti), ostrých hran či abrazivních ploch. Mokré a ledové
podmínky mohou ovlivnit vlastnosti lana. Minimální výška 2m pod nohami uživatele by měla být
dodržována. 

KONTROLA A ÚDRŽBA

Vždy  před,  během  a  po  použití  proveďte  vizuální  kontrolu,  abyste  se  ujistili,  že  je  výrobek
provozuschopný a pracuje správně. Alespoň každých šest měsíců by měla být provedena důkladná
prohlídka zařízení  oprávněnou osobou. Vizuálně kontrolujte tělo,  vačku a osu,  zda-li  nedošlo k
poškození  či  porušení,  stejně  jako  kontrolujte  čitelnost  a  správné  fungování  jednotlivých  částí
výrobku. Ujistěte se, že je osa (červená pružina) bezpečná. Extrémní teploty, vliv chemikálií, rezi,
řezů a koroze mohou ovlivnit správné fungování výrobku. Výrobek by měl být okamžitě vyřazen z
používání, vznikle-li pochybnost o jeho bezpečnosti, nebo byl použit k zachycení pádu. Výrobek
nesmí  být  dále  použit,  dokud  v  psané  formě  nerozhodne  jinak  kompetentní  osoba.  Oprava  či
výměna  součástí  smí  být  provedena  pouze  výrobcem  či  jeho  pověřeným  zprostředkovatelem.
Životnost tohoto výrobku závisí na jeho používání a údržbě a nesmí být více než 5 let. Pokud byl
výrobek používán v prostředí jako je napříkad v prachu, písku, blátě, intervaly kontrol by měly být
kratší a také se může snížit životnost výrobku. 

ÚDRŽBA

Výrobek by měl být pravidelně čištěn jemným čisticím prostředkem, nebo po každém použití v v
blízkosti  mořské vody.  Výrobek by poté měl  uschnout  samovolně.  Případně lze použít  stlačený
vzduch (vzduchovou pistoli) k očištění usazenin ve vnitřní části blokantu. Pohyblivé části by měly
být pravidelně olejovány jemným mazivem, např. WD40. 

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Výrobek by měl být skladován v čistém, suchém prostředí, mimo korozní a chemické látky. Při
přepravě dbejte na to, aby se výrobek nepoškodil. 

VYSVĚTLIVKY

 XX mm – XX mm = doporučený průměr lana
 ISC = výrobce
 RPxxx = kód výrobku
 YY/BBBBB/XX = šaržování, kde YY = rok, BBBBB = číslo šarže, může se měnit podle

sériového čísla
 CE0120 = CE značení, číslování těla výrobku
 EN352-2:2002  =  Evropská  norma  OOPP  proti  ochraně  pádům  z  výšky:  pohyblivé

zachycovače pádu
 EN567:1997 = horolezecká norma – lanové svorky – testováno s lanem



 EN358 = norma pro součást polohovacího systému

VAROVÁNÍ

Činnosti zahrnující používání tohoto výrobku jsou ze své podstaty nebezpečné. Tyto obrázky jsou 
pouze ilustrační, znázorňují pouze některé ze správných či nesprávných způsobů používání. Je 
nemožné znázornit veškeré možnosti používání tohoto výrobku.  Pro více informací vyhledejte 
profesionální trénink od kompetentní a kvalifikované osoby. Jste zodpovědní za své jednání. Tento 
výrobek by neměl být používán osobou zdravotně nezpůsobilou, neboť by to mohlo ohrozit 
bezpečnost. 

SPECIFIKACE

POUŽITÍ

správně

špatně



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Výběr lana.  Lano musí  být  v  souladu s  EN1891 třída  A -
statické. Musí být použita pouze lana předepsaných průměrů.
Lano musí být umístěno v kotevním bodě nahoře a musí být
ukončeno (např.  okem nebo uzlem),  aby se zabránilo vyjetí
lana z pohyblivého zachycovače pádu, což platí i pro spodní
konec nebo jiné připojení. 

2. Vložení lana. Odstraňte R-clip (viz Fig 1) nebo stlačte pip-pin
(viz  FIG  2)  a  osu.  (RP203  a  RP204  nemají  jednoduše
odnímatelnou vačku - lano musí být buť blokantem protaženo,
nebo je nutné blokant rozebrat - šroub se šestihrannou maticí -
a poté opětovně naistalovat přímo na lano.)  Otočte vačku na
jednu stranu (viz FIG 1 a 2) a vložte lano do těla tak,  aby
šipka směřovala nahoru a byla ve stejném směru jako horní
kotevní  připojení.  Umístěte  vačku  a  vložte  osu  skrz  tělo  a
vačku. Vložte R-clip (RP2014, RP206). Ujistěte se, že je osa
zajištěna. Ujistěte se, že je vačka nahrazena správně a že šipka
nahoru  je  orientována ve  stejném směru  jako šipka  na  těle
Rope Grab – polohovači. Pro vyjmutí lana postupujte stejně,
ale v obráceném pořadí.

3. Použití.  Pro přesun vačky na laně,  posuňte přístroj  po laně
tak,  aby byla vačka v kontaktu s lanem. Tahem vačky dolů
zkontrolujte,  zda  je  vačka  uzamčena  k  lanu.  Uživatel  musí
připojit celotělový úvazek (v souladu s EN361) k přednímu
upevňovacímu bodu. Upevňovací bod musí být certifikovaný
proti pádu, stejně tak připojovací zařízení musí být v souladu s
příslušnými mezinárodními normami (EN362, ANSI Z359.1).
Vzdálenost  připojení  mezi  bodem  pro  celotělový  úvazek  a
lanem  nesmí  překročit  200m.  Při  použití  na  střeše,  může
uživatel  připojit  Rope  Grab  –  polohovač do  hrudní  nebo
hřbetní  části  celotělového  postroje  (v  souladu  s  EN361)
pomocí spojovacího lanyardu certifikovaným jako OOPP pro
zachycení  pádu.  Je  doporučeno,  aby  spojovací  zařízení,
lanyard,  nepřesáhl 1000mm. Uživatel  by měl minimalizovat
množství  prověšení  v  blízkosti  potencionálního  nebezpečí.
Abyste minimalizovali riziko pádu, neupravujte Rope Grab –
polohovač,  směřujete-li  k  místu  s  nebezpečím  pádu.  V
případě, že před zahájením práce posoudíte jako možné riziko
pád přes hranu, přijměte patřičná opatření, abyste toto riziko
eliminovali,  např.  bariéra  u  hrany.  Posouzení  rizik  před
zahájením práce by mělo zvážit zvýšená rizika uklouznutí a
pádu, zejména na střechách, které mají sklon, především jsou-
li  mokré,  pokryté  ledem nebo mají  sklon  větší  než  15°  od
vodorovné  plochy.  Existuje-li  jakákoli  pochybnost,  že  by
zařízení němelo být používáno, nepoužívejte ho.  



ZÁZNAMY POUŽÍVÁNÍ
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