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TARKISTETTAVAT KOHTEET
ENSISIJAISET KOHTEET

Kiinteä sivulevy, avautuva sivulevy, väkipyörä, kara, sivulevyn kiertymisen estotappi, tarrainsalpa, sulkurenkaat,
muut metalliosat, köysi/lisävarustenaru.

TOISSIJAISET KOHTEET

Verkkomainen suojasukka, kuminen FIX PRO -asemointitanko.

VAIHDETTAVAT OSAT

sulkurenkaat, kuminen FIX PRO -asemointitanko, suojasukka, köysi/lisävarustenaru.

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.
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

VARUSTEEN TARKASTAMINEN
• SIVULEVYT - Tarkista muodonmuutosten, viiltojen, murtumien ja terävien reunojen varalta. Varmista, ettei kulumisjälkiä ole,
kiinnittäen erityisesti huomiota kohtiin, jotka ovat kosketuksissa köyteen ja sulkurenkaisiin. Varmista, ettei syöpymisestä tai
hapettumisesta ole merkkejä. Varmista, että ei ole yli 1 mm syviä nirhaumia.
• VÄKIPYÖRÄT - Varmista, että väkipyörän sivuilla ei ole murtumia tai muodonmuutoksia. Varmista, että osassa ei ole merkkejä
kulumisesta erityisesti alueilla, jotka ovat kosketuksissa köyden kanssa. Varmista, ettei syöpymisestä tai hapettumisesta ole
merkkejä. Varmista, että ei ole yli 1 mm syviä nirhaumia.
• TARRAINSALPA JA KAIKKI MUUT METALLIOSAT - Varmista, ettei muodonmuutoksia, halkeamia ja teräviä reunoja ole.
Varmista, että salvassa ei ole puuttuvia hampaita ja että hampaissa ei ole kulumisen merkkejä. Varmista, että osassa ei ole
merkkejä yli 1 mm syvistä kulumista erityisesti alueilla, jotka ovat kosketuksissa köyden tai sulkurenkaan kanssa.
• KIINNITYSRUUVIT - Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat paikoillaan. Tarkista kiinnitysruuvien kunto, että ne ovat kireällä ja
ettei ole hapettumia.
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2.2

SULKURENKAIDEN TARKASTUS
Varmista, että sulkurenkaita ei puutu. Jos laitteesta puuttuu sulkurenkaita tai ne eivät vastaa alkuperäisiä, vaihda ne samankaltaisiin
sulkurenkaisiin ja kirjoita sarjanumero laitteen tunnistetietoihin. Tarkista sulkurenkaan tila noudattamalla asianmukaisia
tarkastusmenettelyä ja käyttöohjeita. Tarkista, että laitteessa on kuminen FIX PRO -tanko ja että se on oikeassa asennossa.

2.3

KÖYDEN/LISÄVARUSTENARUN TARKASTUS
• MANTTELIN TARKASTUS - Käy köysi läpi koko sen pituudelta viiltojen, hankaumien, irrallisten lankojen, kulumien ja
kemikaalijäämien varalta.
• YTIMEN TARKASTUS - Purista köysi peukalon ja etusormen väliin ja liu’uta köysi koko pituudeltaan läpi varmistaen samalla,
ettei köydessä ole pehmeitä tai jäykkiä kohtia, rikkoutuneita osia tai pullistumia (köyden osiot, joissa ydin tulee esiin manttelin
läpi).
• PÄÄTEOMPELEIDEN JA LENKKIEN TARKASTUS - Tarkista lenkkien ompeleet viiltojen ja rispaantuneiden lankojen varalta.
Kääntele lenkkejä tarkistaaksesi kunnon kiinnityspisteen ympärillä olevien alueiden osalta.

2.4

TOISSIJAISTEN KOHTEIDEN TARKASTAMINEN
• VERKKOSUOJASUKAN TARKASTUS - Tarkista, että suojus on ehjä ja kunnolla kiinnitetty sen hihnalla taljapyörän reikään
(siihen taljapyörään, joka on lukkiutuva).
Jos verkon suojus on vaurioitunut, vaihda se uuteen.
• KUMISEN FIX PRO -ASEMOINTITANGON TARKASTUS - Varmista, että kuminen tanko on paikallaan ja että se on ehjä.
Jos FIX PRO on vaurioitunut, vaihda se.

3) TOIMINNALLINEN TARKISTUS
3.1

LIIKKUVIEN OSIEN TARKASTAMINEN
• AVAUTUVIEN SIVULEVYJEN KÄYTTÖ - Varmista, että avautuvat sivulevyt kääntyvät sujuvasti ja esteettömästi. Puhdista osa
tarvittaessa paineilmalla ja voitele käyttäen vain suihkutettavaa silikonia.
• TARRAINSALPA - Varmista, että salpa liikkuu vapaasti ja palautuu automaattisesti paikalleen esteettömästi silloin, kun turva-/
vapautusvipu on auki. Käytä tarvittaessa paineilmaa kaikkien liikkuvien osien puhdistamiseen ja voitelevaa silikonisuihketta
niiden voiteluun.
• VÄKIPYÖRÄN TOIMINTA - Aseta laite yksinkertaiseen taljapyörätilaan käyttöohjeiden mukaisesti ja varmista, että väkipyörä
pääsee pyörimään esteettömästi. Käytä tarvittaessa paineilmaa kaikkien liikkuvien osien puhdistamiseen ja voitelevaa
silikonisuihketta niiden voiteluun.

3.2

NOSTAMISEN/LUKITUKSEN TARKISTUS
Käännä Up Lock -lukkiutuvan taljapyörän salpa lukituksen tilaan. Asenna Up You Go -taljapakkaus ankkuriin, joka kannattelee
kevyttä alapuolista kuormaa. Nosta kuorma ja vapauta se varmistaaksesi oikean lukituksen.

3.3

LASKEMISEN TARKASTUS
Nosta kuormaa hieman ja avaa sitten Up Lock -laitteen salpa pitäen samalla tiukasti kiinni köyden vapaasta päästä. Tarkista
lopuksi Up You Go -taljapakkauksen laskemistoiminto.

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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