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1. A termék ismert előélete 

Az egyéni védőfelszerelés felülvizsgálata A felülvizsgálat menete 
 
 

 
 
 

                            CSIGÁK 

            Az egyéni védőfelszerelést állapotának minden előre nem látott romlása esetén az eszközt a következő 
alapos felülvizsgálatig karanténba kell helyezni.  
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.  

 
 
 
 

 
 
 

• VEllenőrizze az 
oldalrészek állapotát 
(karcolások, deformációk, 
repedések, korrózió, 
elhasználódás jelei stb.). 

 
• Ellenőrizze a 
csatlakozónyílások 
állapotát (karcolások, 
deformációk, 
repedések, korrózió 
stb.). 

3. Az oldalrészek állapotának ellenőrzése 

2. Megelőző vizsgálatok 

• 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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• Nyitható oldalrészű 
csigák esetén ellenőrizze 
az oldalrészek megfelelő 
elfordulását. 

• Ellenőrizze a 
szegecsek állapotát 
(karcolások, 
deformációk, 
repedések, korrózió, 
nincs-e játéka stb.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

• Ellenőrizze a csigakerék 
állapotát (karcolások, 
deformációk, repedések, 
korrózió, nincs-e benne idegen 
test stb.). 

• Ellenőrizze, hogy a 
csigakerék szabadon 
elfordul. 

 
 
 

 
 
 

 

 
• Rögzítse a csigát egy kikötési ponthoz, és helyezzen a csigakerék köré 
egy kompatibilis kötelet. 
• Húzzon át némi kötelet mindkét irányban a csigán. 

5. Működőképesség vizsgálata 

4. A csigakerék állapotának vizsgálata 


