
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Повний комплект ременів безпеки для тіла (страхувальна система, Full 
body harness) URBAN  призначений для використання як індивiдуальне 
спорядження для функцiї утримування та для запобiгання падiнню з висоти

Область застосування -  Системи утримування (EN 358:1992); Спорядження 
для роботи сидячи (EN 813:1997). Може використовуватись для виконання 
висотних робіт методом промислового альпінізму, рятувальниками МНС та 
спеціалізованих служб, пожежниками тощо.

Система складається з наступних елементів

(1) Ремені, (2) Точка кріплення на спині по EN 361, (3) Регулювальні пряжки 
на тілі та на ногах,  (4)Утримувач стропи,  (5) Бірка з маркуванням

МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ТОЧКИ КРІПЛЕННЯ (2)- 15KN!

Основні матеріали
Поліестер (стропи 45 мм), сталь (регулювальні пряжки, точки кріплення, 
карабин), алюмінієвий сплав (точки кріплення).

Перевірка системи
Перед кожним використанням
-Перевірити цілісність ременів системи та швів, особливу увагу звернути на 
відсутність порізів, явного зносу, слідів дії високих температур, хімікатів тощо
-Перевірити цілістність та правильне положення зєднувального карабіну та 
регулювальних пряжок - відсутність тріщин, деформацій, слідів зносу
-Перевірити сумістність системи з іншим спорядженням та корректність 
взаємодії
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUCTION MANUAL

   2. НАДЯГАННЯ СИСТЕМИ

- Розстібніть пряжки на ножних петлях та поясі

- Одягніть плечеві лямки, після чого застібніть петлі на ногах та центральну пряжку

- Відрегулюйте розмір по висоті та відцентруйте пояс, натягнувши плечеві ремені. 
Вільні кінці акуратно заправте в утримувачі стропи

- Відрегулюйте положення точки кріплення (вона повинна знаходитися між 
лопатками

- Проконтролюйте правильність застібання пряжок

- Система повинна бути добре підігнана, для тогою. щоб виключити можливість 
отримання травм в випадку падіння

-Потрібно виконати декілька рухів та зависнути на кожній з точок кріплення разом з 
вашим обладнанням, щоби впевнитись, що система добре підігнана, забезпечує 
достатній комфорт для Вашого застосування та оптимально відрегульована

3. СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ

   РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ  ДСТУ EN 361: 2002

Повна система для утримання при падінні, компонент системи утримання при 
падінні згідно стандарту EN 363 (ЗІЗ від падіння з висоти). Застосовується з точками 
кріплення по EN 795, карабінами з муфтою по EN 362, поглиначами енергії по EN 
355 і т.д.

- Спинна точка кріплення (2)

Система з точкою фіксації тільки на спині. Може використовуватия при роботі на 
дахах, в колодязях, а також для мотузкових парків розваг
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     4. ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Прання  Використовуйте "мякий" порошок або мильний розчин, без хлору або 
відбілювачів. Після любого намокання висушіть систему, уникаючи при цьому 
прямих сонячних променів
.
Зберігання Після використання обовязково видаліть бруд  мякою щіткою та 
висушіть систему. Зберігайте все Ваше спорядженя в сухому та чистому місці, 
поодаль від джерел тепла. Системи не повинні вступати у контакт з коррозійними 
речовинами: кислота батарей, розчинники, бензин, хлорка, відбілювачі.

Раз на півроку потрібно випробувати систему статичним навантаженням на протязі 
5 хвилин (кожна точка кріплення). Одночасно проводиться візуальний 
профілактичний огляд фахівцем. Ця процедура застосовується для систем після 
динамічного ривку або для систем що не використовувалися на протязі року. 
Результати огляду та випробувань фіксуються на цій інструкції та/або в 
спеціальному журналі

МAX життєвий цикл = срок зберігання + срок експлуатації < 5 років

Перевіряйте Вашу систему на предмет пошкоджень швів, ниток та ременів до та
після кожного використання. Навіть якщо немає видимих ушкоджень, але бесідка
має "бувалий" вигляд або після падіння, подальше використання можливе тільки 
після перевірки фахівця.Навіть при нормальній експлуатації і правильному 
зберіганні, будьте готовізамінити систему на нову через 3 роки після початку 
експлуатації. Виробник дає 3-річну гарантію на матеріали та виробництво при 
дотриманні правил зберігання та експлуатації згідно інструкції.

Фактори, що зменшують терміни експлуатації: сильні ривки, тертя, висока
температура, прямі сонячні промені, інтенсивність використання, дія хімічно
активних речовин(кислоти, і т.д.), сіль, пісок, бруд, крига.
Причини, з-за яких необхідно змінити систему на нову:
-Система була зроблена більш ніж 5 років тому
-Ви користуєтесь нею більш ніж 3 роки
-Любі ушкодження, надрізи, дірки, підпалини, потертості
-Хоча б одна з пряжок деформована
-Ремені вигоріли із-за впливу ультрафіолету

НЕ ПРОБУЙТЕ ВНОСИТИ ЗМІНИ В КОНСТРУКЦІЮ СИСТЕМИ, НЕ НАМАГАЙТЕСЬ
САМОСТІЙНО ВИПРАВЛЯТИ УШКОДЖЕННЯ. В ГАРАНТІЙНОМУ ВИПАДКУ
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ПРОДАВЦЯ АБО НАПРЯМУ ДО ВИРОБНИКА, В ЛЮБИХ ІНШИХ
ВИПАДКАХ ПРОВЕДІТЬ ЗАМІНУ СИСТЕМИ НЕГАЙНО.

Діяльність, повязана з використанням 
цього виробу небезпечна. 
 
Перед використанням цього виробу ви 
повинні
- Прочитати за зрозуміти інструкцію по 
експлуатації.
- Пройти спеціальне навчання щодо 
його використання.
- Ознайомитися з потенційними 
можливостями виробу та обмеженнями 
по використанню.
- Усвідомити імовірність виникнення 
ризиків, повязаних з використанням 
цього виробу 

Ігнорування цих попереджень може 
призвести до серйозних травм та 
навіть смерті.
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Вироблено згдно
ТУ У 36.4-2332813074-001:2005

Відповідає
ДСТУ EN 361-2001  

ПП Екстрім

м. Житомир, вул. Вінницька, 23
м. Київ, вул. Гарматна, 4
www.firstascent.kiev.ua

      Розмір     Груди, см  Ноги, см
           1           80-140       45-80


