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LAITTEEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSLOMAKE

1) HISTORIA JA YLEINEN TARKASTUS

1.1 Tarkista merkintöjen olemassaolo ja lukukelpoisuus. Tarkista erityisesti CE-merkintä ja sovellettava EN normi/standardi.

1.2 Tarkista, ettei laitteen käyttöohjeissa mainittu varastointi-ikä ja/tai käyttöikä ole ylittynyt.

1.3 Tarkista, että laite on ehjä ja ettei siitä puutu osia (vertaa laitetta uuteen tuotteeseen).

1.4 Tarkista, että laitetta ei ole muokattu tehtaan ulkopuolella tai huollettu valtuuttamattoman tahon toimesta (vertaa laitetta uuteen 
tuotteeseen).

1.5 Tarkista, että laite ei ole ollut mukana poikkeuksellisessa tapahtumassa (esim. putoaminen korkealta tai raju isku). Tapahtumassa 
laite voi heikentyä huomattavasti alkuperäiseen vahvuuteen nähden, vaikka siinä ei olisikaan näkyviä vikoja tai heikkenemistä.

2) SILMÄMÄÄRÄINEN TARKASTUS

2.1 RUNGON TARKISTAMINEN

Tarkista runko viiltojen, murtumien ja terävien reunojen varalta. Varmista, ettei rungossa ole viitoja, joiden syvyys on yli 1 mm. 
Varmista, että kuluneet kohdat eivät ole kuluneet enempää kuin 1 mm kiinnittäen huomiota erityisesti kohtiin, joissa runko on 
kosketuksissa sulkurenkaiden tai köyden kanssa. Varmista, ettei jälkiä syöpymisestä tai hapettumisesta ole.

2.2 TURVASALVAN TARKISTAMINEN

Tarkista, että salvassa ei ole liiallista löysyyttä, muodonmuutoksia, halkeamia ja teräviä reunoja. Varmista, ettei kappaleessa ole 
viitoja, joiden syvyys on yli 1 mm. Varmista, että kuluneet, syöpyneet tai hapettuneet alueet eivät ole 1 mm syviä. Varmista, että 
kaksi niittiä eivät ole löystyneet.

2.3 TARRAINSALVAN TARKISTAMINEN

Tarkista, että salvassa ei ole liiallista löysyyttä, muodonmuutoksia, halkeamia ja teräviä reunoja. Salvan kaikkien hampaiden 
tulee olla tallella ja niissä ei saa olla jälkiä kulumisesta. Tarkista salvan jousen eheys ja poista kaikki lika. Tarkista, että kara ei ole 
löysällä ja että siinä ei ole kulumisen jälkiä.

TARKISTETTAVAT KOHTEET

ENSISIJAISET KOHTEET
Runko, tarrainsalpa, turvasalpa, niitit, salvan jousi, liitäntälevy (vain Quick’Arbor), taljapyörä (vain Quick Roll), 
lankaportti (vain Quick Roll).

TOISSIJAISET KOHTEET Kuminen kahva, suojus.

VAIHDETTAVAT OSAT /

Täytä tämä tarkastuslomake noudattamalla valmistajan antamaa tarkastusmenettelyä, valokuvia ja ohjeita, jotka ovat ladattavissa osoitteesta 
www.climbingtechnology.com. Huomio! Tarkastajan arvio poikkeaman vakavuudesta on tehtävä objektiivisten kriteerien ja saadun 
asiantuntijakoulutuksen perusteella. Valmistaja ei vastaa seikoista, jotka johtuvat käyttäjän tai tarkastuksesta vastaavan epätarkasti kirjaamista 
tiedoista.
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2.4 LIITÄNTÄLEVYN TARKASTUS (VAIN QUICK’ARBOR)

• Tarkista, että osassa ei ole muodonmuutoksia, murtumia, kulumia tai syöpyneitä tai hapettuneita kohtia. 

• Tarkista osat yhdistävien niittien kunto.

• Varmista, että laitteen kahden nousukahvan muodostama kulma on 120°.

2.5 HIHNAPYÖRÄLLISEN NOSTOJÄRJESTELMÄN TARKASTUS (VAIN QUICK ROLL)

• Tarkista, että osassa ei ole muodonmuutoksia, murtumia, kulumia tai syöpyneitä tai hapettuneita kohtia. 

• Tarkasta väkipyörän oikea toiminta (katso taljapyörien tarkastusta koskevat ohjeet).

• Tarkasta lankaportin toiminta.

3) TOIMINNALLINEN TARKISTUS

3.1 TURVASALVAN/TARRAINSALVAN TOIMINTA

• Kierrä ja vapauta turvasalpa tarkistaaksesi, että jousi palaa tehokkaasti paikalleen. Voitele tarvittaessa. 

• Kierrä ja vapauta tarrainsalpa tarkistaaksesi, että jousi palaa tehokkaasti paikalleen. Puhdista se tarvittaessa paineilmalla ja 
voitele.

3.2 KÖYDEN SYÖTTÄMINEN

Avaa salpa kääntämällä sitä turvasalvasta, ja kiinnitä turvasalpa laitteen runkoon. Tarkista, että salpa pysyy paikoillaan ja että köysi 
on helppo syöttää. Turvasalvan vapauttamisen jälkeen tarrainsalvan tulee sulkeutua automaattisesti.

3.3 LUKITUKSEN TARKISTUS

• Tarkista, että laite liukuu tasaisesti vetämällä sitä ylöspäin. Suorita testi käyttäen suurinta ja pienintä sallittua köyden 
halkaisijaa.

• Tarkista, että laite kiinnittyy köyteen kunnolla altistamalla se kehon painolle ja vetämällä sitä alaspäin. Suorita testi käyttäen 
suurinta ja pienintä sallittua köyden halkaisijaa.

Tarkastajan arvio poikkeaman vakavuudesta on tehtävä objektiivisten kriteerien ja saadun asiantuntijakoulutuksen perusteella.
Valmistaja ei vastaa seikoista, jotka johtuvat käyttäjän tai tarkastamisesta vastaavan epätarkasti kirjaamista tiedoista.
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Tarrainsalpa, jossa on materiaalikertymiä, jotka vaarantavat 
hampaiden toiminnan.

 Aloita tunnistamalla kertyneen materiaalin tyyppi, minkä 
jälkeen voit poistaa sen vedellä, liinalla tai jollain muulla 
työkalulla, joka ei vahingoita alla olevaa pintaa. Jos kertymien 
poistaminen ei onnistu, hylkää laite.

Merkinnät eivät ole luettavissa.

Runko kulunut alemman kiinnitysreiän vierestä.

Tarrainsalpa, josta puutuu hampaita ja jossa on 
kuluneita hampaita intensiivisen ja virheellisen 
käytön takia.

Erittäin kulunut tarrainsalvan kiertyvä osa.

Muotoaan muuttanut runko, joka johtuu köyden 
manttelin kasaantumisesta putoamisen jälkeen 
(putoamiskerroin >1).

Runko kulunut erittäin paljon alueelta, jota vasten 
köysi liukuu.
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Tarrainsalpa ja/tai turvasalpa, joka ei palaudu 
automaattisesti oikeaan asentoon.

Runko murtunut ylemmän kiinnitysreiän vierestä.

Kuminen kahva, joka on vaurioitunut ja josta puuttuu joitakin osia. Tarkista vaurioituneen kohdan viereiset osat huolellisesti. 
Varmista, että laitteen ensisijaiset osat toimivat kunnolla. Jos ei, hylkää laite.

Näkyviä hapettumisen merkkejä.Tarrainsalpa, jonka hampaat ovat kuluneet.

Muotoaan muuttanut ja kulunut runko.
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