REDCORD SAUGOS INFORMACIJA
REDCORD diržai pagaminti iš stipraus audinio, o saugi darbinė apkrova nustatyta atsižvelgiant į griežtus saugumo faktorius pagal ES
direktyvas. Nepaisant to, diržo audinys natūraliai dėvisi jį naudojant ilgesnį laiką, o neteisinga priežiūra, valymas, laikymas ar
nesilaikymas saugios darbinės apkrovos reikalavimų, gali sumažinti diržo tvirtumą. Todėl svarbu nuolat tikrinti ir sekti diržų (ir kitos
įrangos) būklę ir laiku pakeisti pažeistus ir/ar susidėvėjusius diržus naujais.

Priežiūros reikalavimai Redcord diržams:
Nuolat tikrinkite ir sekite diržų būklę
Jūsų turimi diržai (rankenėlės) turėtų visada būti be jokio pastebimo pakitimo. Gamintojas taip pat rekomenduoja, kad saugumo
testas, aprašytas kitame puslapyje, būtų atliekamas kaskart prieš pradedant naudoti naujus diržus ir rankenėles pirmą kartą, o taip
pat ir reguliariai – kartą per mėnesį.
Pakeiskite diržus ir rankenėles naujais, jeigu pastebite tokius pakitimus:
 Išblukęs audinys, juosiantis metalinį žiedą;
 Atsiradęs metalinį žiedą juosiančio audinio traškesys;
 Pažeistas metalinis žiedas;
 Atsiradę įtrūkimai rankenėlės plastikinio vamzdelio plote.
Laikykitės maksimalios darbinės apkrovos reikalavimų
Maksimali saugi darbinė kiekvieno diržo ir rankenėlės apkrova yra 100 kg. Nors Redcord diržai ir rankenėlės yra išbandytos su gerokai
didesniu už nurodomą maksimalų svorį, prašome laikytis nurodytos maksimalios apkrovos reikalavimų – tik tokiu atveju ilgalaikis
diržo naudojimas bus saugus.
Teisingas diržo/rankenėlės valymas
 Diržus galima skalbti skalbimo mašinoje iki 60 laipsnių temperatūroje su įprastomis skalbimo priemonėmis;
 Diržus galima plauti naudojant švelnų šepetėlį ir šiltą muiluotą vandenį;
 Džiovinti kambario temperatūroje, vengiant tiesioginės saulės;
 Nenaudoti jokių skalavimo/minkštinimo priemonių;
 Nenaudoti benzino ar kitų dėmių išėmimo priemonių;
 Nedezinfekuoti karštais garais;
 Nedžiovinti tiesioginėje saulės šviesoje ar džiovinimo mašinoje.
Teisingas laikymas
 Diržus laikykite patalpoje, vengiant tiesioginės saulės šviesos;
 Diržai turėtų būti laikomi normalios drėgmės ir temperatūros aplinkoje, tolėliau nuo šilumą skleidžiančių prietaisų.
Venkite neteisingo diržų panaudojimo
 Venkite diržus/rankenėles naudoti su didesniu už nurodomą saugų maksimalų svoriu;
 Venkite diržus naudoti vietoje sūpynių – taip galite negrįžtamai sumažinti diržo tvirtumą.
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Kaip patikrinti, ar Jūsų turimas Redcord įtaisas saugus naudoti
Norėdami įsitikinti, kad Jūsų turimas Redcord įtaisas yra saugus naudoti, turėtumėte atlikti saugumo testą. Gamintojas
rekomenduoja, kad toks testas būtų atliekamas kaskart prieš pradedant naudoti naują įtaisą (diržą, rankenėlę, kt.) pirmą kartą, o taip
pat ir reguliariai – kartą per mėnesį.

Diržo patikrinimas
Prikabinkite diržą prie virvės ir nuleiskite
juos beveik iki žemės (iki 10 cm nuo žemės).
Uždėkite vieną koją ant diržo ir pašokinėkite,
stengdamiesi panaudoti visą kūno svorį.
Tokiu būdu Jūs įsitikinsite, kad diržą yra
saugu naudoti su Jūsų svoriu.

Rankenėlės patikrinimas
Sutraukite rankenėlę į viršutinę poziciją,
laikydamiesi už vienos rankenėlės,
pakabinkite visą savo kūno svorį. Pakartokite
testą su kita rankenėle. Tokiu būdu Jūs
įsitikinsite, kad rankenėles saugu naudoti su
Jūsų svoriu.

Jeigu turite klausimų, susijusių su Redcord įtaisų naudojimu, laikymu ar priežiūra, prašome susisiekti el. paštu tiesiogiai
su gamintoju redcord@redcord.com arba gamintojo atstovu Lietuvoje info@teida.lt.
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