Kontrola SOI

Karta kontrolna
• Oprócz kontroli przed i podczas użytkowania, SOI musi być regularnie i szczegółowo kontrolowany przez osobę kompetentną. Petzl zaleca
przeprowadzanie kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy oraz po wszelkim nietypowym wydarzeniu związanym z produktem.
• Kontrola SOI musi być wykonywana z wykorzystaniem instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta.
Pobierz instrukcję z PETZL.COM.

JAG RESCUE KIT
Identyfikacja użytkownika

Identyfikacja SOI

Nazwisko

Model

Adres

Numer seryjny
Rok produkcji
Data zakupu

Identyfikator

Data pierwszego użycia
Producent: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francja

Stan dobry (D)

Obserwować (O)

Naprawić (N)

Wycofać z użytkowania (W)

Nie dotyczy

1. Znana historia produktu
Warunki użytkowania lub nietypowe wydarzenie podczas
użytkowania (przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku,
użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych
temperaturach, modyfikacje wykonane poza fabrykami
producenta...):

2. Kontrola wstępna
• Sprawdzić obecność i czytelność numeru seryjnego oraz oznaczenia CE.
• Sprawdzić czy żywotność produktu nie została przekroczona.
• Porównać z nowym przyrządem, by upewnić się o braku modyfikacji lub braku jakiegoś elementu.
3. Kontrola wszystkich elementów
Przeprowadzić kontrolę wszystkich elementów zestawu oddzielnie, korzystając z dedykowanych procedur, dostępnych na Petzl.com
Kontrolę można przeprowadzić bez rozkładania zestawu, przesuwając elementy, które mogą zasłaniać części do sprawdzenia (np. lina
w I'D).
Jeżeli zestaw został zdemontowany podczas użytkowania lub jeśli wyjątkowo kontrola wymaga zdemontowania elementów zestawu, należy
sprawdzić instrukcje montażu i ponownego składania, począwszy od punktu 4.
4. Ponowne złożenie JAG RESCUE KIT
• Sprawdzić czy na etykietce zaznaczona jest długość liny. Sprawdzić czy długość liny zaznaczona na worku jest zgodna z rzeczywistą
długością liny.
• Włożyć linę do worka począwszy od zakończenia z czerwoną osłonką.
• Wpiąć karabinek do liny, do zakończenia z białą osłonką.
• Otworzyć I'D S i ustawić rączkę w pozycji asekuracyjnej. Założyć linę do I'D, zakończeniem z białą osłonką od strony języka
zabezpieczającego.
• Zablokować okładkę ruchomą I'D S śrubą do zakręcenia okładek.
• Założyć RING OPEN w JAG SYSTEM (od strony bloczka JAG). Przełożyć po kolei okładki bloczka i brzegi pokrowca przez kolucho.
• Wsunąć linę od strony czerwonej osłonki (worek) do RING OPEN i wpiąć I'D S do RING OPEN. Zamknąć i zablokować RING OPEN.
• Wpiąć JAG SYSTEM (od strony bloczka z blokadą JAG TRAXION) do końca taśmy stanowiskowej CONNEXION FIXE.
5. Kontrola działania
Wpiąć CONNEXION FIXE do punktu stanowiskowego znajdującego się na małej wysokości, na linie od strony białej osłonki umieścić
niewielki ciężar.
• Sprawdzić blokowanie liny.
• Sprawdzić czy ciężar można podnieść przy pomocy JAG SYSTEM.
• Sprawdzić czy ciężar można opuścić przy pomocy I'D S.
6. Pakowanie końcowe
• Chwilowo dezaktywować zapadkę bloczka JAG TRAXION i przesunąć linkę w taki sposób, by JAG SYSTEM miał jak największą długość.
Aktywować ponownie zapadkę bloczka JAG TRAXION.
• Przesunąć linę w taki sposób, by biała osłonka znalazła się jak najbliżej przyrządu I'D S.
• Przesunąć rączkę I'D S na pozycję LOCK.
• Całość włożyć do worka, zamknąć, oznaczyć, zaplombować - w zależności od potrzeb.

Komentarze (opis wykrytych uszkodzeń i podjęte działania)

WYNIK KONTROLI

Kontroler

Produkt nadaje się do użytkowania

Firma

Produkt nie nadaje się do użytkowania

Data
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Data następnej kontroli
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