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Az egyéni védőfelszerelés felülvizsgálata A felülvizsgálat menete 
 
 

 
 
 

ABSORBICA 
 
 
 

 
 

Az egyéni védőfelszerelés állapotának minden előre nem látott romlása az alapos felülvizsgálatig 
karanténba helyezéshez vezethet. 

 
A felhasználónak ezért mindenképpen 
- Rendelkezésre kell bocsátania a használat körülményeinek pontos leírását. 
- Jeleznie kell az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos valamennyi kivételes eseményt. 
(Példák: leesés vagy esés megtartása, extrém hőmérsékleten való használat vagy tárolás, a gyártó 
szervizén kívüli javítás vagy módosítás stb.)  

 
 Ellenőrizze a szériaszám és a CE-jelölés meglétét és olvashatóságát. 

Figyelem, a Petzl egyedi azonosítószámok kódrendszere megváltozott. Kétféle kód létezik. 
Az egyedi azonosítószámok kódjainak részletes jelentését lásd alább. 
  
 
  
 
  
 

  
 Ellenőrizze, hogy a termék élettartama nem járt le. 

A módosítások kizárására és az alkatrészek meglétének ellenőrzésére hasonlítsa össze egy új termékkel.  
 
 

 
 

  

• Modelltől függően 
vegye le a 
karabinereket és 
STRING-eket a 
kantárszárakról. 

• Vagy csúsztassa el az öszekötőelemeket, hogy 
alatta is meg tudja vizsgálni a kantárat. 

3. A kantárszárak állapotának ellenőrzése 

2. Megelőző vizsgálatok 

1. A termék ismert előélete 

• A használat előtti és utáni felülvizsgálaton kívül szükséges az egyéni védőfelszerelés rendszeres alapos 
felülvizsgálata, melyet kompetens személy végezhet el. A Petzl 12 havonta, valamint a termék életében bekövetkezett 
valamennyi különleges esemény után javasolja ezt a felülvizsgálatot. 
• Az egyéni védőfelszerelés felülvizsgálatának eredményét a gyártó által mellékelt nyilvántartólapon kell vezetni. 
A nyilvántartólap letölthető PETZL.COM. 
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• Vizsgálja meg, 
nem láthatók-e 
elhasználódás vagy 
károsodás jelei 
(vágások, 
kibolyhosodások, 
vegyi anyaggal való 
érintkezés jelei stb.). 

  
• Ellenőrizze a 
biztonsági varratok 
állapotát (alul - 
felül). Ügyeljen a 
kihúzódott, kopott 
vagy szakadt 
szálakra. 

 
 
 
 
 

 
 
 

    

• Ellenőrizze a tok 
állapotát. Vizsgálja 
meg, nem láthatók-e 
elhasználódás vagy 
károsodás jelei 
(vágások, 
kibolyhosodások, vegyi 
anyaggal való 
érintkezés jelei stb.). 

• Nyissa ki a tokot, és 
vegye ki belőle az 
energiaelnyelő hevedert. 

• Vizsgálja meg, nem 
láthatók-e elhasználódás 
vagy károsodás jelei 
(vágások, 
kibolyhosodások, vegyi 
anyaggal való érintkezés 
jelei stb.). 

 

  

• Ellenőrizze a biztonsági varratok állapotát (alul 
- felül). Ügyeljen a kihúzódott, kopott vagy 
szakadt szálakra. 

 • Ellenőrizze, hogy az energiaelnyelő nem tartott meg esést 
(a hevederek között nem kezdett el felszakadni a varrat). 

 
• A 2016-os és későbbi ABSORBICA I vagy Y modelleken 
ellenőrizze, hogy az esés megtartását jelző szál nem kezdett 
el felszakadni. 

4. Az energiaelnyelő heveder állapotának vizsgálata 



3/5 EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS FELÜLVIZSGÁLATA - A felülvizsgálat menete - ABSORBICA (221215) 

 

 

 

 

• Hajtogassa vissza az energiaelnyelőt a 
tokba, és zárja a tokot.  

 
 
  

 
 
 

   

• A kantár 
modelljétől 
függően 
vegye le a 
karabinert és a 
STRING-et. 

• Vagy csúsztassa el az 
öszekötőelemet, hogy 
alatta is meg tudja 
vizsgálni a kantárat. 

• Vizsgálja meg, nem 
láthatók-e elhasználódás 
vagy károsodás jelei 
(vágások, kibolyhosodások, 
vegyi anyaggal való 
érintkezés jelei stb.). 

 
 
 
 

 
 
  

• Az összekötőelem 
állapotának vizsgálatához 
tájékozódjon az adott 
összekötőelemre vonatkozó 
ellenőrzőlapon a Petzl.com 
honlapon. 

6. A kantárszárak végén található összekötőelemek állapotának ellenőrzése 

5. A beülő bekötési pontjának használata 

PETZL.COM 
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• Ellenőrizze a STRING állapotát. 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 

• Helyezze vissza 
a STRING-et a 
kantárszárakra és 
csatlakoztassa a 
beülő 
bekötési pontjához. 

 
 
 
 
 

 

• Akassza vissza az összekötőelemeket. 

  

  

• Ellenőrizze, hogy az összekötőelem 
és a kantár megfelelően van 
összekapcsolva a STRING-gel. 

• Ellenőrizze, hogy a STRING 
helyes állásban tartja az 
összekötőelemet.   

 
 

• Kantár elhasználódott kötélből • Kantár roncsolt kötélből • Kantár elhasználódott hevederből 
 

 
 

 
 

 

• Elhasználódott tok, ami nem védi az energiaelnyelőt • Elhasználódott tok, ami nem védi az energiaelnyelőt 
 

  

8. Mellékletek 

7. Védőelemek ellenőrzése 
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• Varrás OK 

 

 

 
  

• Varrás OK • Varrás OK • Elhasználódott varrás 
 

   

 
 

• Varrás OK • Varrás OK • A varrat szála szakadt vagy kopott 
 

   

 
   

 
• Sértetlen felszakadó heveder 

• Az energiaelnyelő esést tartott meg, a 
felszakadó heveder felszakadása 
elkezdődött 

 

  

 
   

 
• Aktiváció OK 

• Az energiaelnyelő esést tartott meg, a 
felszakadó heveder felszakadása 
elkezdődött 

• Az energiaelnyelő esést tartott meg, a 
felszakadó heveder felszakadása 
elkezdődött 

 

   


