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CZ – POZOR: Přečtěte si důkladně před použitím zařízení návod k použití.

A. POPIS
Bezpečnostní postroj je zařízení podporující tělo uživatele a chránící jej v situaci 
nebezpečí pádu z výšky v systémech chránících před pádem z výšky popsaných v normě 
EN363.

Postroj je certifikován a v souladu s normou: 
EN 361 jako bezpečnostní postroj určený k použití v systémech zastavujících pád z výšky;
EN 358 jako pás pro pracovní polohování pro použití se zařízením pro pracovní 
polohování
EN 813 jako bederní postroj pro použití v systémech s lanovým přístupem a zařízení pro 
pracovní polohování.
EN 1497 jako bezpečnostní pás pro použití s vyprošťovací technikou.

Základní suroviny:
- pásky: polyamid a polyester
- nastavovací a spojovací svorky – ocel a hliník
- zachytávací svorky: ocel a hliník

B.  POPIS PRVKŮ
1. Ramenní pás
2. Stehenní pás
3. Spojovací/nastavovací svorka stehenního pásu. 
4. Hrudní popruh.
5. Spojovací/nastavovací hrudní svorka. 
6. Charakteristika zařízení
7. Zadní zachycovací spona D (A) pro systémy zachycení pádu – EN 361
8. Přední zachycovací spona D (A) pro systémy zachycení pádu – EN 361
8.1 Predné zachycovací smyčky (A) pro systémy zachycení pádu – EN 361
9. Regulační přezka ramenního pásu.
10. Zachycovací spona (A) pro systémy zachycení pádu.
11. Boční svorky D pro pracovní polohování EN 358.
12. Kyčelní pás pro pracovní polohování.
13. Spojovací a nastavovací karabina pro pracovní polohování.
14. Polštář podporující pás.
15. Přední spona D kyčelního postroje EN 813.
15.1 Přední smyčky kyčelního postroje EN 813.
16. Spojka ramenních pásů
17. Zadní kyčelní svorka D pro pracovní polohování pro zařízení omezující pohyb 
uživatele EN 358.
18. Ramenní svorky D záchranářského postroje EN1497.
18.2 Smyčka záchranářského postroje EN1497.
19. Zadní nastavitelná karabina.
20. Zadní nastavitelná karabina stehenních pásů.
21. Indikátor pádu. Nepoužívat postroj s poškozeným nebo chybějícím ukazatelem 
pádu!
22. Smyčky pro nástroje – pro použití s vybavením o maximální hmotnosti 2 kg.

C. VELIKOSTI
Postroje jsou vyráběny ve třech velikostech: 
- malý: S
- univerzální: M-XL
Velmi velký: XXL
Velmi velký plus: XXXL

D. ZAKLÁDÁNÍ POSTROJE:
D.1 Zvedněte rameno pro zadní konzoly D. otřesů postroje na popruhy uspořádané sebe 
volně.
D.2. Nasaďte ramenní pásy jeden po druhém tak, aby se nepřetočili. 
D.3 Připojte přední karabinu a upravte tlak napnutí hrudního pásu.
D.4 Utáhněte a upravte spony na stehnech. Pruhy by měly být správně nastavené i 
obepínat stehna uživatele.
D.5 Zapněte a utáhněte pás pro pracovní polohování.
D.6 Upravte ramenní popruhy tak, aby nebyly příliš utažené. 
D.7 Zadní připojovací spona D musí být mezi lopatkami uživatele.
D.8 Přední připevňovací spona D (zachycovací smyčka), by měla být ve středu hrudníku 
v její dolní části, ve výši hrudní kosti. Boční spony D pásu pro pracovní polohování se 
musí nacházet symetricky po bocích uživatele ve výši beder. 

E. SPÁJENÍ SVOREK

F. SEŘIZOVÁNÍ PÁSŮ
F.1 Zkracování
F.2 Prodlužování

G. POPIS OZNAČENÍ
a) Symbol modelu:
b) Typ zařízení
c) Katalogové číslo
d) Velikost postroje
e) Měsíc a rok výroby
f) Sériové číslo postroje
g) Číslo/rok evropské normy
h) Značka CE a číslo notifikačního subjektu, dohlížejícího na výrobu zařízení
i) Poznámka: Přečtěte si důkladně před použitím zařízení návod k použití.

j) Maximální pracovní zatížení: 140 kg.
k) Obvod pasu v cm
l) Označení výrobce nebo distributora zařízení.
H. SPOJOVÁNÍ POSTROJE

H.1 PŘIPOJOVÁNÍ SYSTÉMŮ PRO ZACHYCENÍ PÁDU - EN 361
Zařízení pro zachycení pádye lze připojit pouze ke spojovacím prvkům označeným 
velkým písmenem A. 
Systém může být připojen pouze:
- přímo k zadní zachytávací karabině D (H.1.1),
- k prodlužujícímu prvku zadní karabiny (H.1.2). Délku tohoto prvku je potřebné vzít v 
úvahu při stanovení bezpečného prostoru pod pracovním prostorem.
- k oběma hrudním smyčkám ve stejnou dobu. Smyčky označené písmeny A musí být 
spojeny dohromady do systému zastavujícího pád (H.1.4). Je zakázáno připevňovat 
přídavný systém chránící před pádem k jediné karabině hrudního úchytu označeného 
polovičním písmenem A (H.1.5).

H.2 PŘIPOJOVÁNÍ SYSTÉMŮ PRO PRACOVNÍ POLOHOVÁNÍ - EN 358.
Systém pro pracovní polohování a omezení pohybu musí být připojen ke sponě D pásu 
pro pracovní polohování EN358 nebo k přední svorce D (nebo smyčce) bederního 
postroje EN 813. Systém pro pracovní polohování musí být připojen k bodu stálé struktury, 
který je umístěn na úrovni pásu nebo výše. Lano pro pracovní polohování musí být během 
provozu napnuto. Je zakázáno připojovat systémy zastavující pád ke svorkám nebo 
smyčce pro pracovní polohování. Pás pro pracovní polohování by neměl být použit v 
případě, že může existovat riziko, že uživatel zůstane na laně viset nebo neúmyslného 
napnutí pásu. Při použití systému pro pracovní polohování uživatel spoléhá na tento 
systém, proto je třeba zvážit použití další ochrany, například systému k zastavení pádu. 

H.3 PŘIPOJENÍ SYSTÉMU LANOVÉHO PŘÍSTUPU K BEDERNÍMU POSTROJI - 
EN813
Systém lanového přístupu musí být připevněn k přední svorce D bederního postroje 
EN813. Bod ukotvení systému musí být nad uživatelem. 
Před prvním použitím postroje pro záchranu a evakuaci musí uživatel provést posouzení 
zavěšení v bezpečných podmínkách a ujistit se, že ramenní popruhy mají správnou 
velikost, jejich nastavení bylo provedeno správně a zajistí dostatečnou úroveň pohodlí v 
souladu s určením. Je zakázáno připojovat systémy zastavující pád ke svorkám nebo 
smyčce bederního postroje EN813.

H.4 PŘIPOJOVÁNÍ ZÁCHRANNÝCH SYSTÉMŮ - EN1497
Dvojité svorky D nebo smyčky záchranného postroje nacházející se na ramenních pásech 
lze po připojení použít pouze pro účely záchrany a evakuace. Je zakázáno používat 
jedinou zachycovací karabinu ke spojení s 1 konektorem nebo lanem vzhledem k riziku 
udušení (H.4.2).
Záchranný postroj s jedinou svorkou D nebo smyčkou musí být, upevněn nad hlavou 
uživatele (H.2.3). Během používání je potřebné dávat pozor na hrozbu udeření svorky D 
do hlavy uživatele. 
Před prvním použitím postroje pro záchranu a evakuaci musí uživatel provést posouzení 
zavěšení v bezpečných podmínkách a ujistit se, že ramenní popruhy mají správnou 
velikost, jejich nastavení bylo provedeno správně a zajistí dostatečnou úroveň pohodlí v 
souladu s určením. Svorky nebo smyčky záchranného postroje EN1497 jsou určeny 
pouze pro záchranné účely. Je zakázáno připojovat systémy zastavující pád ke svorkám 
nebo smyčce postroje.

I. PERIODICKÉ PROHLÍDKY 
Alespoň jednou po 12 měsících používání musí být provedena pravidelná revize zařízení. 
Pravidelná revize může být vykonána oprávněnou osobou, která má odpovídající znalosti 
a vzdělání v oblasti kontrol osobních ochranných prostředků. Podmínky používání 
zařízení můžou ovlivnit četnost pravidelného kontrolování, které mohou být prováděny 
častěji než jednou za rok. Každá pravidelná kontrola se zaznamenává do karty používání 
zařízení. 

J. MAXIMÁLNÍ DOBA VHODNOSTI K POUŽITÍ
Zařízení lze používat 10 let od data výroby. 

POZOR: Maximální doba používání zařízení závisí na intenzitě a prostředí použití. 
Zařízení používáno v drsných podmínkách, s častým kontaktem s vodou, ostrými 
hranami, korozivními látkami, extrémními teplotami může být staženo z používání i po 
jednom použití.

K. STAŽENÍ Z POUŽÍVÁNÍ
Zařízení musí být okamžitě staženo z použití a zničeno (fyzicky zlikvidováno), bylo-li 
použito k zastavení pádu nebo jsou-li jakékoliv pochybnosti o jeho spolehlivosti.

L. HLAVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKÚ PROTI 
PÁDŮM Z VÝŠKY
Individuální ochranné zařízení můžou používat pouze osoby, které jsou vyškoleny v jeho 
používání.
Individuální ochranné zařízení nesmí používat osoby, kterých zdravotní stav může ovlivnit 
bezpečnost každodenního používání nebo bezpečnost v záchranném režimu.
Je třeba připravit záchranný plán, který bude platit v případě potřeby.
při zavěšení v osobním ochranném prostředku (např. po zastavení pádu) je potřebné 
sledovat známky zranění v důsledku zavěšení 
aby se zabránilo negativním dopadům zavěšení, ujistěte se, že je připraven záchranný 
plán. Je doporučeno používat podpůrné pásky.
Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy zařízení bez předchozího písemného souhlasu 



výrobce.
jakékoliv opravy zařízení může provádět pouze výrobce hardwaru nebo autorizovaný zástupce.
osobní ochranné prostředky se nesmí používat v rozporu s jejich určeným účelem.
osobní ochranné prostředky představují osobní vybavení, které musí být použito pouze jednou osobou.
Před použitím se ujistěte, že všechny hardwarové součásti tvořící systém ochrany proti pádu spolu a 
navzájem fungují správně. Pravidelně kontrolujte spoje, aby nedošlo k jejich náhodnému uvolnění nebo 
odpojení komponentů.
Je zakázáno používat sestavy, ve kterých fungování jakékoli hardwarové součásti je ovlivněné 
působením jiné součásti. 
před každým použitím osobních ochranných prostředků je potřebné důkladně je zkontrolovat, abyste 
se ujistili, že zařízení pracuje a funguje správně.
během inspekce je potřebné zkontrolovat veškerý hardware, věnovat zvláštní pozornost jakémukoliv 
poškození, nadměrnému opotřebení, korozi, oděru, škrábancům a nesprávnému fungování. Zvláštní 
pozornost by měla být při jednotlivých zařízeních věnována:
- u bezpečnostních postrojů, bederních postrojů a pásech pro pracovní polohování karabinám, 
regulačním prvkům, zachytávacím bodům (svorkám), páskám, švům, poutkům;
- v případě bezpečnostních tlumičů - smyčkám, páskám, švům, pouzdru, konektorům; 
- v lankách a textilních vodících lanech drátům, smyčce, konektorům, regulačním mechanismům, 
pletencům;
- v lankách a ocelových vodících lanech drátům, smyčce, svorkám, konektorům, regulačním 
mechanizmům;
- u samobrzdících zařízeních lanu nebo pásce, správnému fungování navíječe a blokovacímu 
mechanismu, krytu, tlumiči a konektorům;
- u samobrzdících zařízení tělu samobrzdícího zařízení, posuvnému mechanismu, blokovacímu 
mechanismu, válečkům, nýtům a šroubům, konektorům, bezpečnostnímu tlumiči;
- v kovové dílech (spojky, háčky, háky) na nosné těleso, nýtování, hlavní západku, fungování 
blokovacího mechanismu.
alespoň jednou za rok, po 12 měsících používání ochranných prostředků by měli být staženy z provozu 
s cílem provést důkladnou revizi. Pravidelná revize může být vykonána oprávněnou osobou, která má 
odpovídající znalosti a vzdělání v tomto směru. Pravidelná revize může být vykonána také výrobcem 
nebo autorizovaným zástupcem výrobce.
V některých případech, pokud má zařízení komplexní a složitou konstrukci, údržbu může provést 
pouze výrobce zařízení nebo jeho pověřený zástupce. Po ukončení pravidelného přezkumu je 
stanoven datum příštího přezkumu.
pravidelné periodické kontroly jsou důležité, pokud jde o stav zařízení a bezpečnost uživatele, který je 
závislý na plném výkonu a životnosti zařízení.
během mezidobí zkontrolujte čitelnost všech označení ochranných prostředků (charakteristiku daného 
zařízení). Nepoužívejte zařízení s nečitelným označením.
Je-li zařízení prodáváno mimo kraj původu, dodavatel zařízení musí vybavit zařízení návodem k 
použití, údržbě a informace o pravidelných prohlídkách a opravách zařízení v jazyce platném v zemi, 
ve které bude zařízení používáno. 
Zařízení musí být okamžitě staženo z používání a zlikvidováno (nebo se aplikují jiné postupy v souladu 
s návodem k použití) v případe zjištění jakýchkoli pochybností o stavu zařízení nebo jeho správného 
fungování.
pouze bezpečnostní postroj splňující požadavky normy EN 361 jsou jediným přijatelným podpěrným 
zařízením, které lze použít spolu se systémem zachycení pádu.
Zařízení pro zachycení pádu lze připojit pouze ke spojovacím prvkům označeným velkým písmenem 
„A“
bod (zařízení) kotevní zařízení pro ochranu proti pádu musí mít stabilní strukturu a polohu omezující 
možnost pádu a minimalizovat délku volného pádu.  Bod kotvení zařízení se musí nacházet nad 
pracovní polohou uživatele. Tvar a konstrukce prvku pevné struktury musí zajistit trvalé připojení 
zařízení a nesmí vést k náhodnému odpojení. Minimální statický odpor kotevního bodu je 12 kN. Je 
doporučeno používat označené a certifikované body stálé konstrukce podle EN 795.
Zkontrolujte volné místo pod pracovní pozicí za účelem eliminace možných úrazů během pádu, než 
zařízení zastaví pád s cílem zabránění nárazu do objektů nebo níže položené úrovně během pádu. 
Hodnotu požadovaného volného prostoru pod pracovní pozicí je potřebné zkontrolovat v návodu k 
používání ochranných prostředků, které máme v úmyslu využít.
Pokud používáte systém, zvláštní pozornost musí být věnována nebezpečným jevům ovliňujícím výkon 
ochranných prostředků nebo bezpečnost a zejména: zauzlení a posun lana na ostrých hranách, vedení 
proudu, vliv extrémních teplot, poškození zařízení, jako jsou řezy, trhliny, koroze, negativní dopady 
extrémních teplot a klimatických faktorů; působení chemikálií.
osobní ochranné prostředky musí být přepravovány v obalu, chráněné před poškozením nebo 
zvlhčením, například v pytlích z impregnované textilie nebo v ocelovém nebo plastovém kufru nebo ve 
skříňce.  
ochranné prostředky musí být vyčištěny a vydezinfikovány tak, aby se nepoškodil materiál (suroviny), 
ze kterého se zařízení skládá. Pro textilní materiály (pásky, lana) použijte čistící prostředek pro jemné 
tkaniny. Lze čistit ručně nebo v pračce. Důkladně opláchněte. Bezpečnostní tlumiče je třeba čistit 
pouze vlhkým hadříkem. Tlumič nesmí být ponořen do vody.  Díly z plastu čistěte pouze vodou. Při 
čištění nebo při používání zvlhčená zařízení by měla důkladně vyschnout za přirozených podmínek, 
mimo dosah zdrojů tepla. Kovové částí a mechanismy (pružiny, panty, zámky atd.) mohou být mírně 
namazány pro zlepšení jejich výkonu
osobní ochranná zařízení by měly být uloženy volně balené, v dobře větraných, suchých místnostech, 
chráněny před účinky záření světla, UV, prachem, ostrými předměty, extrémními teplotami a žíravými 
látkami.
všechny položky ochranných zařízení musí být v souladu s příslušnými předpisy a pokyny pro 
používání zařízení a závaznými normami,
- EN 353-1, EN 353-2, EN354, EN 355, EN-360 - pro systémy zachycení pádu;
- EN 362 - pro konektory;
- EN341, EN1496, EN1497, EN1498 – pro záchranářská zařízení
- EN 361 - pro bezpečnostní postroje;
- EN 813 - pro kyčelní postroje;
- EN 358 - pro pracovní polohovací pásy;
- EN 795 - pro kotvící zařízení.

LANEX a.s., Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, Česká republika, www.lanex.cz,
TEL.: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 125, E-MAIL: lanex@lanex.cz

Notifikační jednotka odpovědná za vydání certifikátu ES v souladu s Nařízením 2016/425: APAVE 
SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCIE

Notifikační jednotka odpovědná za dohled nad výrobou:
APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCIE

KARTA POUŽÍVÁNÍ

SÉRIOVÉ ČÍSLO

Za položky v kartě používání je odpovědná společnost, ve které je zařízení provozováno. 
Karta použití musí být vyplněna před prvním vydáním zařízení k používání osobou 
odpovědnou v podniku za ochranná zařízení. Informace týkající se periodických prohlídek u 
výrobce a opravách a o důvodu stažení zařízení z používání jsou uváděny kompetentní 
osobou zodpovědnou za pravidelné kontroly ochranných zařízení.  Karta se musí skladovat 
po celou dobu životnosti výrobku. Je zakázáno používat osobní ochranné prostředky bez 
vyplněné karty použití.

MODEL A TYP ZAŘÍZENÍ

PERIODICKÉ A SERVISNÍ PROHLÍDKY

KATALOGOVÉ ČÍSLO

DATUM VÝROBY

DATUM PRVNÍHO
VYDÁNÍ PRO POUŽITÍ

DÁTUM NÁKUPU

DATUM 
PŘÍŠTÍ 
KONTROLY

DATUM 
PROHLÍDKY

DŮVODY PRO 
VYKONÁNÍ 
PROHLÍDKY / OPRAVY

HLÁŠENÉ ŠKODY, 
VYKONANÉ OPRAVY, 
JINÉ KOMENTÁŘE

JMÉNO A PODPIS 
ODPOVĚDNÉ OSOBY

JMĚNO UŽIVATELE
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