
ISC Anchor Strop 
 

Vysvětlivky značení:  

 

CE 02120 – CE značení a označení těla výrobku 

BS EN 795:1997 – Ochrana proti pádu z výšky – Kotvicí zařízení 

 

Výrobce: ISC (ISC Ltd, Unit 1, Llandygai Industrial Estate, Bangor, Gwynedd, UK, LL574YH) 

 

WSxxx – kód produktu 

YYM – jednotlivé značení (YY = rok, M = měsíc výroby) 

 

FIG1 = popis částí produktu 

FIG2 = instalace produktu 

FIG3 = kontrola produktu 

Čištění produktu  

Tabulka: pravidelná kontrola a záznam o opravách (Datum / Poznámky k inspekci / Jméno a podpis 

/ Datum příští inspekce).  

Záznam v inspekční tabulce a tabulka samotná by měla být uchována s každým výrobkem.  

 

Přečtěte si návod k použití před použitím tohoto zařízení. Špatné použití nebo nedodržení 

pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Každý uživatel si musí přečíst a 

porozumět návodu, instrukcím, omezení použití a údržbě výrobku a jeho součástí. 

 

Obecně 

ISC výrobky a jejich komponenty pro prevenci pádů z výšky musí být v souladu s evropskými, 

americkými či jinými mezinárodními standardy. Návod k použití musí být součástí balení. Uživatel 

je povinen přečíst a porozumět návodu k použití před použitím výrobku.  

Varování: 

Činnosti zahrnující použití tohoto výrobku jsou ze své podstaty nebezpečné. Zařízení smí být 

použito pouze kompetentní osobou, která byla řádně proškolena, nebo jinou proškolenou 

osobou.  

 

Odpovědnost 

Uživatel je zodpovědný za správné použití výrobku. Výrobek musí použit pouze pro účel, pro jaký 

je navržen. Všechna bezpečnostní opatření musí být dodržena. Záchranný plán musí být sestaven a 

musí být k dispozici v místě instalace. Nepřekračujte zatížení udané výrobcem. V žádném případě 

neupravujte výrobek.  

 

Ocelový lanyard Anchor Strop se používá pro připojení ke kotevním bodům při práci ve výškách a 

pracovním polohování. Bezprostředně před a po každém použití proveďte vizuální kontrolu. 

Ujistěte se, že produkt používáte pouze s kompatibilními zařízeními, které jsou v souladu 

s evropskými či mezinárodními standardy.  

 

Výrobek nesmí být nikdy použit se zařízením, které by mohlo omezit jeho bezpečné použití, 

nebo bezpečné fungování jeho jednotlivých komponentů. Všechny kotevní body by měly být 

schopny minimálně 10kN zatížení. Nepoužívejte výrobek na hranách, může dojít k poškození 

výrobku. V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku či v případě zadržení pádu, 

výrobek by neměl být používán a měl by být řádně zkontrolován osobou odborně způsobilou. 

Výrobek nesmí být používán, není-li řádně zkontrolován osobou odborně způsobilou, zároveň je 

nutné vždy vyplnit inspekční protokol, který musí být vždy aktuální. Tento produkt byl testován 

podle BS EN 795:1997, Ochrana proti pádu z výšky – Kotvicí zařízení. Vždy se ujistěte, že použití 



dalších komponentů v rámci systému jsou v souladu s návody k použití.  

  

Varování 

Výrobek smí být použit kompetentní osobou se znalostí BS EN 8437:2005. Použití výrobku 

může být nebezpečné. Uživatel je zodpovědný za správné použití a svá rozhodnutí v závislosti 

na zhodnocení případných rizik. Záchranný plán by měl být vždy připraven a být k dispozici 

v místě instalace. Za žádných okolností neupravujte výrobek! Výrobek nesmí být použit 

osobou se zdravotními komplikacemi, které mohou ovlivnit bezpečnost použití.  

 

FIG2 Instalace a požadavky použití 

Je velmi důležité zhodnotit, zdali je použití výrobku vhodné v daných prostorách, podmínkách, pro 

danou instalaci. Instalaci by měla zhodnotit kvalifikovaná osoba. Výrobek musí použit pouze pro 

účel, pro jaký je navržen.  

 

Kontrola a údržba  

Výrobek kontrolujte visuálně před každým použitím. Ochranný plastový obal by měl být 

nepoškozen. Není dovolena jakákoli oprava či zásah uživatele! Odborně způsobilá a řádně 

proškolená osoba provádí kontrolu každých šest měsíců (či častěji, je-li vyžadováno). Záznam o 

kontrole by měl být pokaždé zaznamenán a archivován. Vyvarujte se kontaktu výrobku 

s chemikáliemi, extrémními teplotami, ostrými hranami, dále vystavení výrobku závažnému pádu. 

Životnost výrobků je až 10 let pro výrobky z umělé hmoty či textilu, a neurčitou dobu pro kovové 

výrobky. Životnost výrobku je ovlivněna mnoha faktory, např. intenzita použití, prostředí, znalosti 

uživatele, údržba, skladování. V případě pochyb, odstraňte výrobek z použití a nechte řádně 

zkontrolovat osobou odborně způsobilou.  

 

Čištění  

Pravidelné čištění prodlouží životnost a řádné fungování výrobku. Četnost čištění je určena 

kontrolou a v závislosti na prostředí. Čistěte čistou vodou nebo jemným čisticím prostředkem. 

Nepoužívejte chemické prostředky, které mohou poškodit výrobek. Nechte volně uschnout v dobře 

větrané místnosti, mimo dosah tepelných zdrojů.  

 

Skladování a transport 

V případě nepoužívání výrobku skladujte v chladném, suchém a čistém prostředí, mimo dosah 

slunečního záření, chemických prostředků a tam, kde hrozí koroze. Při transportu se vyvarujte 

možnému poškození výrobku.  

 

Produkt je prodáván vždy s návodem k použití v jazyce země, ve které je prodáván.  

 

Poznámka: V případě jakýchkoli pochybností, kontaktujte osobu odborně způsobilou či výrobce.  

 

www.iscwales.com 

 


