MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
Aplicabil produsului

MIRA 1859010

Furnizor:

Miguel Miranda, S.L.
Luis I, 76 28031 Madrid

Organism de certificare:

SATRA Technology Centre Kettering, Northants, UK
(Organism notificat 0321)

Carabiniera MIRA 1859010 este clasificată ca fiind Echipament Individual de Protecție (EIP) de Directiva Europeană 89/686/EEC și a
dovedit că respectă această directivă prin Standardul European Armonizat BS EN 362:2004.
CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI
Această carabinieră este concepută să minimalizeze riscul și să ofere protecție împotriva pericolului de cădere de la înălțime.
Cu toate acestea, amintiți-vă întotdeauna că nici un articol de EIP nu poate oferi o protecție completă și trebuie să aveți grijă în
timpul desfășurării activităților riscante.
PERFORMANȚE ȘI LIMITE DE UTILIZARE
Carabiniera a fost testată conform EN 362:2004, și a obținut următoarele rezultate:
Testul EN 362:2004

Rezultat/ comentariu

Clauza 4.1
(Design & Ergonomie)

Considerată a fi suficient de ușoară și după toate probabilitățile rămâne
în funcțiune în timpul utilizării fără modificări pe care utilizatorul să nu le
cunoască. (TRECUT)

Clauza 4.2
(Materiale și Construcție)

Închiderea automată și blocarea manuală necesită două acțiuni
intenționate pentru deblocare și deschidere (TRECUT)

Clauza 4.3
Rezistența statică
(EN 364:1993
Clauza 5.4.2.)

Forță de 15KN menținută timp der 3 minute fără să se
sfâșie sau să se rupă (TRECUT)

Clauza 4.4
Protecția la coroziune
(EN 364:1993
Clauza 5.13)

Rugină albă consistentă după 24 ore de la pulverizare cu sare
neutră de 5%. Funcționează cu succes fără să fie afectată
(TRECUT)

LIMITĂRI
1. Carabiniera trebuie să fie în proprietatea personală a utilizatorului.
2. Rezistența dispozitivului de ancorare trebuie să fie mai mare de 10KN, iar punctul de ancorare trebuie poziționat deasupra capului
utilizatorului.
3. Nu trebuie folosită în medii acide sau bazice ridicate.
4. Această carabinieră nu trebuie folosită în situații în care utilizatorul trebuie să cupleze / decupleze carabiniera de mai multe ori într-o zi de
lucru.
UTILIZARE
Carabiniera MIRA 1859010 se folosește pentru conectarea a două sau mai multe componente a unui sistem anti-cădere. În general toate
părțile componente au elemente de atașare precum bucle sau ocheti care facilitează conectarea ușoară, prin intermediul unui conector, la
alte componente. Carabiniera mai poate fi utilizată ca terminație pentru coardă, absorbitor de energie sau alt dispozitiv anti-cădere.
MODUL DE UTILIZARE
Deșurubați piulița de blocare a carabinierei în poziția cea mai de jos. Acum deschideți tija apăsând-o în interiorul corpului carabinierei.
Introduceți elementele de atașare, buclele sau ocheții ale părților componente pentru a fi conectate în corpul carabinierei. Eliberați tija în
poziția inițială și înfiletați piulița înapoi până în poziția cea mai ridicată. Asigurați-vă că piulița de blocare este strânsă.
COMPATIBILITATE
Pentru optimizarea protecției, în unele cazuri este necesar să utilizați carabiniera în combinație cu bocanci adecvați, mănuși, căști,
antifoane etc. În acest caz, înainte de a desfășura activitatea riscantă, consultați-vă furnizorul pentru a vă asigura că toate produsele de
protecție sunt compatibile și adecvate pentru activitatea dumneavoastră.
DEPOZITARE ȘI TRANSPORT
Când nu utilizați carabiniera, depozitați-o într-o zonă bine ventilată și ferită de un mediu acid sau bazic. Dacă produsul este umed, permiteții să se usuce complet înainte de a-l depozit

REPARAȚII
Dacă carabinierele se deteriorează, nu vor mai oferi un nivel optim de protecție, prin urmare trebuie înlocuite sau reparate imediat. Nu folosiți
niciodată un produs deteriorat. Reparația este permisă doar în cazul în care este efectuată de producător sau un de centru de reparații sau
o persoană autorizată de producător.
CURĂȚARE
Ștergeți carabiniera cu o cârpă moale sau cu o cârpă umedă. Nu folosiți detergenți acizi sau bazici. Detergenții pot avea un efect advers
față de stratul galvanic aplicat carabinierei.
INSTRUCȚIUNI GENERALE
1. Înainte de a o pune în uz, carabiniera trebuie inspectată vizual pentru a verifica funcționarea mecanică adecvată și părțile deteriorate.
2. Asigurați-vă că este compatibilă cu recomandările de utilizare a altor componente din sistem, așa cum este recomandat în cardul de
înregistrare a sistemului sau a componentei.
3. În cazul în care apare o îndoială cu privire la siguranța carabinierei, înlocuiți-o imediat. Înlocuirea trebuie efectuată de producător sau
de către o persoană competentă.
4. Retragerea din uz a carabinierei care a blocat o cădere a unei persoane. Returnați-o producătorului sau unui centru de reparații
autorizat pentru întreținere și testare.

MARCAJUL
1859010 CE 0194 MIRANDA 23 kN EN362:2004 B
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v) (vi)

(i) Cod tip sau produs
(ii) Marcaj CE care arată că produsul îndeplinește cerințele directivei EIP
89/686/EEC
(iii) Furnizor
(iv) Sarcina minimă de rupere
(v) Standarde EN pe care le respectă
(vi) Clasa B

VERIFICĂRI
Se recomandă ca un expert să examineze, cel puțin o dată pe an, carabiniera în vederea observării eventualelor daune sau defecțiuni ce
pot apărea. Observațiile trebuie înregistrate în tabelul de mai jos. În cazul în care sunt observate deteriorări, carabiniera trebuie înlocuită
imediat.
Carabiniera trebuie utilizată într-un sistem anti-cădere conform EN 363:1993, într-un sistem de poziționare conform EN 358:1999, cu corzi
conform EN 354:2002, cu absorbitoare de energie conform EN 355:2002 sau cu dispozitive anti-cădere conform EN 353 & EN 360.
Instrucțiunile de utilizare pentru componentele individuale trebuie respectate.
FIȘA ECHIPAMENTULUI
ProduS: MIRA 1859010
Model: 1859010

Brand: MIRANDA

Nr.lot:

Furnizor: Miguel Miranda, S.L.

Adresa: Luis I, 76 - Madrid

Tel. / Fax: 913 802 750 / 913 802 874

Anul fabricației:

Data Achiziției:

Data primei utilizări:

Alte informații importante

ISTORICUL VERIFICĂRILOR PERIODICE ȘI AL
REPARAȚIILOR
(acest echipament nu are reparații )

Data

Motivul (periodic sau
reparație)

Defecte, reparații și
alte informați relevante

Numele și semnătura
persoanei competente

Data următoarei
verificări periodice

