Gebruiksaanwijzing
Gebruik de carabiner niet zonder zorgvuldig de gebruiksaanwijzing te lezen. Gebruik dit
product alleen voor doelen waarvoor het bestemd is en met inachtneming van de normen en
regels in verband met de arbeidsveiligheid en sportactiviteiten.
Waarschuwing: Ondanks alle bemoeienissen, laboratoriumproeven, controles,
gebruiksaanwijzingen en normen is het niet altijd mogelijk na te bootsen, wat er werkelijk
in de praktijk gebeuren gaat; daarom kunnen de resultaten bij het gebruiken van de
producten in de praktijk zeer verschillend zijn. De beste manier van leren is het continueel
oefenen onder de toezicht van de gekwalificeerde en geschoolde instructeurs.
De gebruiksaanwijzing laat verschillende mogelijkheden van het gebruiken zien (combineren
van verschillende onderdelen van de uitrusting). In de gebruiksaanwijzing staan slechts enkele
voorbeelden van foutief gebruik. Gebruik daarom de carabiner precies volgens de
gebruiksaanwijzing. Foutief gebruik kan ernstige schade of zelfs dood tot gevolg hebben. De
gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruiken van het product. Indien de
gebruiker dit risico of deze verantwoordelijkheid niet kan of wil accepteren, moet hij het
product liever niet gebruiken. Indien je twijfelt, contacteer de producent.
LET OP: Voordat je het product gaat gebruiken, moet je de gehele gebruiksaanwijzing
doorlezen, met de mogelijkheden en de beperkingen van het product en de ermee gekoppelde
risico´s kennis maken.
GEBRUIK
Controleer altijd dat er op het lichaam van de carabiner, slot, slotscharnier en zekering geen
barsten, deformatie of corrosie zichtbaar zijn. Open de grendel en controleer of hij bij het
losmaken automatisch sluit. Functie van het slot mag door geen vreemde voorwerpen (modder,
steentje etc.) belemmerd worden.
Controleer altijd of het product goed met het volgende element van je uitrusting samenwerkt
waaraan het verbonden is ( aangezien de vorm en maat etc.). In het andere geval kan het product
ongunstig het gebruiken van uw uitrusting beïnvloeden. Afzonderlijke elementen kunnen
uitelkaar vallen of ze kunnen beschadigd raken (bv. bij het binden van de carabiner aan een te
sterke band kan de vastheid ervan beperkt worden). Indien je twijfelt aan de compatibiliteit van
de afzonderlijke elementen van je uitrusting, neem contact met de producent op.
LET OP: doe nooit de carabiner open als hij belast wordt. Vermijd contact van dit product met
grove oppervlaktes en scherpe randen. Gebruikers die dit product in de hoogte of in de diepte
gebruiken, moeten gezond zijn.
LET OP: de lengte van de carabiner moet in acht worden genomen in het gebruikte
valopvangsysteem. De gebruiker moet over een noodplan beschikken, waarin alle noodsituatie
inbegrepen zijn.
ONDERHOUD
De gebruiker hoeft geen speciale onderhoud te doen. Het product moet alleen gereinigd en
gesmeerd worden. Spoel het product in lauw zoet water af. Laat het afdrogen buiten bereik van
directe warmtebronnen. Smeer herhaaldelijk de bewegende onderdelen met olie met
toegevoegde silicone. Vermijd contact van textielonderdelen met de olie. In geval van contact
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met zout water moet je het product afspoelen (zie boven). Bewaar het droge product op een
donkere en droge plaats.
Levensduur en controles
De levensduur van puur metalen producten is door werking, slijtage, deformatie en oxidatie
(corrosie) beperkt. Indien een bevoegde persoon vaststelt, dat het product niet meer voor veilig
gebruik geschikt is, mag ze aanbevelen het product buiten gebruik te stellen ook al is de
levensduur nog niet afgelopen.
Metalen producten en plastic producten moeten tenminste één keer in 12 maanden
gecontroleerd worden door de producent of door de persoon die bevoegd is om OOP-controle
van de derde categorie van de eenvoudige constructies door te voeren (verder alleen “bevoegde
persoon”), zoals bv. IRATA en SPRAT LEVEL3 enz. Deze controles moeten ook in geval van
buitengewone gebeurtenissen (val, agressieve chemische omgeving, mechanische schade of
twijfel van de gebruiker) doorgevoerd worden.
LET OP: doe geen aanpassingen aan het product, waardoor het vernietigd kan worden of
waardoor de werking beperkt zou kunnen raken. Let erop, dat de markering op het product
tijdens de gehele levensduur ervan leesbaar blijft.
GARANTIE
DE PRODUCENT geeft 3 jaar garantie op alle productie- en materiaalgebreken. De garantie
heeft geen betrekking op gebreken ontstaan door slijtage, verzuim, onjuiste bewaring of
gebruik, willenkeurige wijzigingen of schade veroorzaakt door onjuiste manipulatie met het
product en verder door verboden aanpassingen en verkeerde bewaring. Ongevallen, schaden,
verzuim en gebruik, waarvoor de carabiner niet bestemd is worden door de garantie niet gedekt.
DE PRODUCENT is niet verantwoordelijk voor de directe, indirecte of toevallige schade, die
met het gebruiken van het product samenhangt of een gevolg ervan is.
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