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  Návod k používání 
 

PRACOVNÍ  POLOHOVACÍ  PROSTŘEDEK 
LANYARD 11 

 
EN 358,  EN 354     CE 1019  katalogové č.: LSL100Kxx    

 
Pracovní polohovací prostředek LANYARD 11 je doplněk systému osobní ochrany proti pádu.  
Jako pracovní polohovací prostředek se  nejvíc využívá při práci na sloupech, stromech a 
příhradových konstrukcích. Je nezbytný tehdy, když pracovník při práci potřebuje stabilní pracovní 
polohu. LANYARD 11 mu umožní zaujmout potřebnou pracovní polohu aniž by se musel k stabilizaci 
polohy často bez přidržování rukama. 
Pracovní polohovací prostředek  LANYARD 11 vyhovuje EN 358 a EN 354. 

 
Základní vybavení 

 polyamidové lano splétané o průměru Ø 11 mm  ochranná hadice lana.       
 
Pozor !  
Pracovní polohovací prostředek LANYARD 11 smí být doplněn jen certifikovanými spojkami 
(karabinami dle EN 362).         

 

 
Obsah identifikační ( výrobní ) etikety : 

 
  
Textilní spojovací prostředek 

Bezpečnostní  lano  11 mm 

          LANYARD  11 
   Délka: xx m 
  Materiál:    Polyamid 
   Katalog. č:  LSL100Kxx  

   Výrobní číslo:        xxx xxx 
   Datum výroby:     5 / 2004 

EN 358         EN 354 

 

 
  

 
  

 
                         xx - délku lana 1m, 1,5 m, 2 m,  2,5 m, 3 m ( označujeme : 10, 15 , 20, 25, 30 )  
 

      

Typovou zkoušku ES provedla autorizovaná osoba AO 214 VVUÚ v Ostravě – Radvanicích 
Notifikovaná osoba 1019. 
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Připojení pracovního polohovacího prostředku LANYARD 11 k zachycovacímu postroji.  
1. Připojte karabinu na seřizovači délky lana k pravému (nebo levému v případě leváka) připojovacímu 
prvku zachycovacího postroje ( obr. 1). 
2. druhou rukou veďte volný konec lana s karabinou kolem nosného konstrukčního prvku (obr. 2). 
3. Omotáním lana kolem nosného konstrukčního prvku nastavte délku a napnutí lana, abyste zajistili 
stabilní pracovní polohu a zabránili případnému pádu pracovníka. Zapřením v bederní oblasti 
vyzkoušejte správnost nastavené délky lana a bezpečné pracovní polohy.( obr. 3).  
Délka volného pádu by neměla překročit 0,5 m. 
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Základní pravidla pro používání pracovního polohovacího prostředku LANYARD 11 

 Zařízení smí používat pouze osoba, která byla vyškolena pro práce ve výškách. 

 Pro vyloučení každého rizika během používání zařízení je nutné mít připravenu záchrannou operaci. 

 Zařízení je osobní prostředek a mělo by být používáno jedním pracovníkem. 

 Před každým použitím je nutné provést vizuální prohlídku lana a karabin na výskyt vad způsobených 
mechanickými, chemickými nebo tepelnými vlivy. Prohlídku musí provést osoba, která hodlá zařízení 
použít. V případě výskytu jakékoliv vady nebo pochybnosti o dobrém stavu se nesmí zařízení použít. 

 

 Během používání je nutné chránit pracovní polohovací prostředek před stykem s oleji, kyselinami, 
rozpouštědly, zásadami, otevřeným ohněm, kapkami horkého kovu, obrušováním, klimatickými vlivy, 
UV zářením, stykem s elektrickým proudem a ostrými hranami. 

 Obě karabiny lana musí být připojeny během práce k bočním připojovacím prvků zachycovacího 
postroje.  
Je přísně zakázáno: 
- připojit při jištění obě karabiny ke stejné sponě pásu ( doporučeno jen jako přepravní poloha ), 
- připojit karabinu jen k jednomu bočnímu připojovacímu prvku zachycovacího postroje a karabinu lana 
k  nosnému konstrukčnímu prvku ( kotvícímu bodu), 
- připojit jednu karabinu jen k jednomu bočnímu připojovacímu prvku zachycovacího postroje a druhou 
karabinu k horizontálnímu jisticímu lanu. 
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 Pracovní polohovací prostředek LANYARD 11 není určen na ochranu proti pádu a nesmí se 
používat samostatně jako ochrana proti pádu z výšky. K ochraně pracovníka během práce ve výšce je 
nutné použít nejvhodnější doplněk ochrany proti pádu - tlumič pádu.  

 Nosný konstrukční prvek ( kotvicí bod ), ke kterému bude systém zachycení pádu připojen, by se 
měl nacházet nad místem práce a měl být dostatečně únosný ve směru předpokládaného zatížení.  

 Používání pracovního polohovacího prostředku LANYARD 11 ve spojení se systémem zachycení 
pádu musí být v souladu s návodem k používání systému zachycení pádu a se závaznými normami: 
- EN 361 pro zachycovací postroje, 
- EN 354, EN 355, EN 353-1, EN 353-2, EN 360, EN 362 pro pracovní polohovací systémy. 

 Je přísně zakázáno používat zařízení v oblasti s nebezpečím výbuchu. 

 Je přísně zakázáno provádět jakékoliv úpravy zařízení. 
 

Všeobecné podmínky používání pracovního polohovacího prostředku  LANYARD 11 
1. EVIDENČNÍ LIST – by měl být vyplněn kompetentní osobou před prvním použitím a doplňován  a 
uchováván po celou dobu používání prostředku osobního zajištění. 
2. PRVNÍ POUŽITÍ – zapište ihned do evidenčního listu. 
3. PRAVIDELNÉ KONTROLY –  osoba pověřená výrobcem musí provádět každoroční kontroly.   
LANYARD 11 -  karabiny a ochranná hadice musí být zkontrolovány na výskyt vad způsobených 
mechanickými, chemickými nebo tepelnými vlivy. Výsledky pravidelných kontrol se zapíší do 
evidenčního listu. 
4. VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ – pracovní polohovací prostředek LANYARD 11 musí být ihned vyřazen 
z používání pokud došlo k zatížení lana při zachycení pracovníka při ztrátě stability.Osoba pověřená 
výrobcem k provádění odborných revizí prostředků osobního zajištění, musí posoudit bezpečnost 
tohoto výrobku a určí jeho další osud.  Pracovní polohovací prostředek LANYARD 11 musí být rovněž 
vyřazen z používání a zaslán k výrobci nebo osobě pověřené výrobcem tehdy, jestliže se při 
každoroční kontrole nebo prohlídce před použitím zjistí přítomnost vad, které by mohly mít vliv na 
bezpečnost prostředku při jeho dalším použití. Vyřazení z používání musí provést kompetentní osoba. 
5. DOBA POUŽÍVÁNÍ – používání zařízení je 8 let od data výroby.  
6. SKLADOVÁNÍ – zařízení se musí skladovat na suchých a větraných místech při pokojové teplotě a 
mimo dosah slunečního záření v nezatíženém stavu. Maximální doba skladovatelnosti tohoto výrobku 
je 3 roky od expedice z výrobního závodu. 
7. ÚDRŽBA – zařízení se čistí teplou vodou a běžným mýdlem. Je zakázáno používat kyselá či 
zásaditá rozpouštědla. Po čištění se lano pracovního polohovacího prostředku musí nechat uschnout 
přirozenou cestou mimo dosah sálavého tepla. 
8. OPRAVY – je přísně zakázáno provádět jakékoliv opravy nebo úpravy prostředku LANYARD 11 
9. DOPRAVA – pracovní polohovací prostředek LANYARD 11 musí být přepravován v obalu 
(například: impregnovaná textilie, sáček z fólie nebo plastu, ocelová krabice), aby se zabránilo vzniku 
vad způsobených vlhkostí nebo mechanickými, chemickými nebo jinými vlivy. 
 

 
Platnost : od 1. 5. 2004                                                                    Lanex  a. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidenční list musí být vyplněn osobou, která ve firmě odpovídá za prostředky osobního zajištění. 
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EVIDENČNÍ LIST 
                                                                      LANYARD 11 
Sériové číslo 
 

 Datum výroby  

 

Jméno uživatele 
 

 

Datum zakoupení 
 

 Datum uvedení do provozu 

 

Každoroční kontroly 

 Datum Poznámky Podpis osoby pověřené 

1    

    

2    

    

3    

    

4    

    

5    

    

 


