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Ez az egyéni védőeszköz egy az egyéni védőfelszelésekről szóló (2016. március 9-i keltű 
2016/425, III. kategória) rendeletnek megfelelő végtermék minőségbiztosításnak lett 
alávetve. A végső ellenőrzést egy külső intézet felügyeli.

Az egyéni védőeszköz (lezuhanás elleni egyéni védőeszköz) gyártása és ellenőrzése 
maximális gondossággal és a legszigorúbb minőségi kritériumok szerint történik. Meg 
vannak teremtve a biztonságos használat feltételei. A termék HELYES használata 
egyedül Önökön múlik.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓT!
A termék első használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és 
győzödjön meg, hogy mindent megértett.
Őrizze a jelen útmutatót mindig a termék mellett úgy, hogy esetleges kérdés esetén 
abban mindig tudjon utána olvasni, és töltse ki gondosan az ellenőrzőlapot 
(munkavédelmi dokumentum). Amennyiben javítás szükséges, vagy reklamáció 
esetén ezt az ellenőrzőlapot okvetlenül küldjék be mindig a 
termékkel. 
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1 BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

Tartsa be a biztonsági előírásokat!
A lezuhanási veszélyt magukban rejtő munkák esetében mindig használni kell az egyéni 
védőeszközöket, ha nem lehet megfelelő szervezeti vagy technikai jellegű biztonsági 
intézkedéseket foganatosítani. A kollektív védőeszközöket és műszaki segédeszközöket 
kötelező módon előnyben kell részesíteni. Be kell tartani a nemzeti és helyi biztonsági 
előírásokat, valamint a szakágazatra érvényes balesetvédelmi előírásokat.

Az adott egyéni védőeszköz garantált védelme a 2016/425 (EU) egyéni 
védőeszközökről szóló rendelet vonatkozó rendelkezéseiből, és az abból származtatott, 
alkalmazandó, megfelelőségi nyilatkozat szerinti szabványokból ered. Ezen túlmenő 
védelem nincs. A védelmet különösen vegyi, biológiai, elektromos vagy radioaktív 
veszélyeztetésnél más és/vagy kiegészítő védőfelszerelésekkel kell szavatolni.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy használat előtt az egyéni védőeszköz viselője 
veszélyelemzést kell végezzen. Ezzel a veszélyelemzéssel a felhasználó megállapítja, 
hogy a bevetések során milyen veszélyekkel kell számoljon. A tulajdonképpeni rizikó a 
különböző veszélyek következményeinek súlyosságához viszonyított előfordulási 
valószínűségéből ered. Az így készült veszélyelemzés képezi a megfelelő (adott esetben 
megfelelő védelmi fokozatú) védőfelszerelés kiválasztásának és használatának alapját.

Arra kell ügyelni, hogy a garantált védőhatás tekintetében a jelen Rosenbauer egyéni 
védőeszköz feleljen meg a veszélyelemzés követelményeinek.

Egyéni védőeszközt csak olyan személyek használhatnak, akik birtokában vannak úgy 
a fizikai, mint a pszichikai feltételeknek és rendelkeznek a biztonságos használathoz 
szükséges ismeretekkel. Ez az egyéni védőeszköz nem mentesíti a használót a 
személyes kockázat és személyes felelősség alól. Egy egyéni védőfelszerelést egy 
egyéni használónak kell a rendelkezésére bocsátani!

A rendszereket csak rendeltetésszerűen szabad használni - ezeket nem szabad 
módosítani! Munkahelyi bevetésre nem engedélyezett, szabadidős tevékenységekre (pl. 
hegyi sport, sportmászás, stb.) szánt felszereléseket nem szabad használni. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a felszerelési tárgyak kombinálásakor fennáll a kölcsönös károsítás 
veszélye. Felszerelési tárgyak kombinálásakor a használó az első használat előtt le kell 
ellenőrizze, hogy a használat biztonságos-e. Az egymáshoz nem illő felszerelési tárgyak 
kombinálásakor előre nem látott veszélyek léphetnek fel.

Figyelem: (lásd a 4. Felelősség pontot is)
Minden, ezeket a termékeket használó személy személyesen felelős a megfelelő 
alkalmazás és technika megismeréséért. Minden felhasználó elfogadja és teljes 
mértékben viseli az összes felelősséget és kockázatot mindennemű kárért és 
sérülésért, ami a termék használata közben/által keletkezik. Nem rendeltetésszerű és 
helytelen használat és/vagy kezelés esetén a gyártó és a szakkereskedés nem vállal 
semmilyen felelősséget. Ezek az iránymutatások segítenek ennek a terméknek a 
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megfelelő alkalmazásában. Tekintettel azonban, hogy nem lehet minden helytelen 
alkalmazást felsorolni, soha sem helyettesíti a saját tudást, képzést, tapasztalatot és 
személyes felelősséget. 

Tervezze meg és kövesse a vészhelyzeti mentési és gyors beavatkozási 
vésztervet!
Egy egyéni védőeszköz használata előtt a használó köteles tájékozódni a mentés 
biztonságos és gyors végrehajtásának lehetőségéről. A használókat ki kell oktatni a 
veszélyekről, a veszélyek elkerülésének lehetőségéről, a mentés és sürgősségi 
eljárások biztonságos menetéről. Egy egyéni védőeszköz használata előtt egy 
veszélyelemzés keretén belül meg kell határozni a szükséges mentési műveleteket. A 
vészhelyzeti terv minden lehetséges vészhelyzetre figyelembe kell vegye a mentési 
műveleteket! Ez azt jelenti, hogy egy egyéni védőeszköz adott céljára vonatkozóan 
mindig el kell készíteni egy veszélyelemzést, és annak alapján el kell készíteni egy a 
lehető leggyorsabb mentésre törekvő, és minden a mentéshez szükséges eszközt és 
eljárást tartalmazó mentési tervet. Az egy lehetséges mentéshez tervezett 
berendezések mindig fel kell legyenek építve és készen kell álljanak az azonnali, 
késedelem nélküli használatra. Ellenkező esetben felfüggesztési trauma 
fenyeget! 

A felfüggesztési trauma következményeinek orvosi leírása:
▪ kb. 2 - 5 perc után bekövetkezik a balesetet ért személy cselekvőképtelensége
▪ már 10 – 20 perc után visszafordíthatatlan testi sérülések lehetségesek, és
▪ ezt követően életveszélyes állapotok várhatók.
A mentési műveleteket ezért azonnal el kell végezni! Egy mentendő, tudatánál lévő 
személy számára fontos, hogy mozgassa a lábait. Amennyiben lehetséges egy 
megfelelő eszköz (pl.: hevederek, összekötő elemek, felfüggesztési trauma mentesítő 
hurkok, stb.) segítségével a testet emelje ki a heveder feszítéséből, és ezáltal enyhítse 
a lábhurkok nyomását a felső comb belső oldalán. Ezáltal le lehet lassítani, sőt akár el 
is lehet kerülni a vér megrekedését a lábakban, és meg lehet könnyíteni a vér 
visszafolyását. 

Kikötőeszközökre vonatkozó megjegyzés!
 ▪ Általában egy a felszereléshez rögzített kikötőeszköz mindig lehetőleg "függőlegesen" 

a használó személy felett kell legyen (hogy megakadályozza az ingást egy esés 
esetén).

 ▪ A rögzítési pontot mindig úgy kell kiválasztani, hogy a zuhanási magasság minimális 
legyen.

 ▪ A zuhanási tér méretezésénél mindig ügyeljen arra, hogy zuhanás esetén ne 
lehessen semmilyen akadályra esni, ill. megakadályozza a földhöz ütközést.

 ▪ Figyeljen arra, hogy a rögzítőeszközt (pl. textil hevedereket) ne veszélyeztessék éles 
peremek, és hogy az összekötő elemek (pl. karabinerek) mind legyenek 
biztonságosan zárva.

 ▪ Legyen biztosítva, hogy az épület/talaj teherbíró képessége megfeleljen a rögzítő 
eszköz számára megadott erőknek.

 ▪ Az ideiglenes rögzítési lehetőségek (fagerendák, acéltartók, stb.) képesek kell 
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legyenek az ütközési erő felfogására. Irányérték egy rögzítési pont szilárdságához = 
legalább 10 kN/személy (kereken 1000 kg).

 ▪ Lehetőleg egy szabványos EN 795 szerinti, és ennek megfelelően jelölt rögzítési 
pontot kell használni. 
 

2 AZ ESZKÖZ BIRTOKOSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A működőképes állapot biztosítása érdekében minden bevetés előtt szemrevételezéssel 
és működési próbával ellenőrizni kell ezeket az egyéni védőeszközöket. Egy már nem 
biztonságosnak tűnő terméket kétség esetén NEM SZABAD HASZNÁLNI és azonnal le 
kell selejtezni. Mindig az összes egyéni védőfelszerelést ellenőrizni kell.

A biztonsági termékeknél minden bevetés előtt ellenőrizni kell a következő pontokat:
▪ A hordozó és biztonsági szempontból lényeges alkatrészek sérülései és 

elszíneződései (repedések, vágások, kopás stb.) 
 ▪ Fém alkatrészek (pl. csatok, karabinerek, gyűrűk, stb.) deformációja 
 ▪ Esésjelzők (érintetlen, sértetlen)
 ▪ Vágások/repedések (rojtosodás, laza szálak, műanyag alkatrészek, stb.)
 ▪ Erős visszafordíthatatlan szennyeződés (pl. zsír, olaj, bitumen, stb.)
 ▪ Erős termikus terhelés, kontakt- vagy súrlódási hő (pl. olvadásnyomok, tapadt 

szálak/rostok)
 ▪ Zárak működésének ellenőrzése (pl. csatok, karabinerek, stb.)
 ▪ Extrém anyagkopás (horzsolódás, szőrösödés, durva helyek, dörzsölés, stb.)
 ▪ Az összes varraton (varrásmintázatokon) nem lehet látható kopás jele 

(horzsolódás/"szőrme"). Elszíneződésés/vagy a varrásmintázat (varrócérna/
varrószál) akár csak részleges elszíneződése esetén a terméket le kell selejtezni

 ▪ Hőbehatás  
A varratok vagy heveder elszíneződése esetén a terméket le kell selejtezni. – lásd a 
3. pontot (használati időtartam).

 ▪ Vegyi szennyeződés 
Okvetlenül kerülni kell a vegyszerekkel, különösképpen pedig a savakkal történő 
érintkezést. A vegyi terhelésből származó károk szemmel nem mindig láthatók. 
Savakkal történő érintkezés után a textil termékeket azonnal le kell selejtezni.

 ▪ A termék egyetlen címkéje sem hiányozhat, és az összes maradéktalanul 
olvasható kell legyen.

▪ Kérdés esetén forduljon a forgalmazóhoz, vagy a gyártóhoz!

Ezt a biztonsági terméket bevetésen védeni kell:
▪ a mechanikus sérülések (kopás, zúzódás, vágás, éles perem, túlterhelés, stb.)
▪ a hőterhelés (közvetlen láng, repülő szikra, minden fajta hőforrás, stb.) 
▪ a vegyi szennyeződés (savak, lúgok, szilárd anyagok, folyadékok, gázok, köd, gőzök, 

stb.) 
▪ és minden elképzelhető (Anti: lehetséges) sérülést okozó behatás ellen.
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Éles szélek: 
Az éles peremek különös veszélyt jelentenek, és a textil terméket annyira károsíthatják, 
hogy azok elszakadhatnak. A károsodás elkerülése érdekében minding gondoskodni 
kell az optimális élvédőről. 

2.1 IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSEK
Az egyéni védőeszközt legalább évente egyszer (ennek az ellenőrzésnek a gyakorisága 
a használat fajtájától és intenzitásától függ) SZAKÉRTŐVEL (lásd a 2.4 pontot) 
szemrevételezés és működési ellenőrzés útján ellenőriztetni kell. Ez az ellenőrzés a 
sérülések és a kopás megállapítására kell kiterjedjen. Az időszakos ellenőrzés 
dokumentálására az ellenőrzőlapra a következő adatokat kell beírni:
▪ az ellenőrzés eredménye 
▪ a típus
▪ modell
▪ sorszám és/vagy leltárszám
▪ vásárlás dátuma/gyártás dátuma
▪ az első használat dátuma
▪ következő ellenőrzés
▪ megjegyzések
▪ az ellenőr neve és aláírása vagy szignója

Az időszakos ellenőrzéshez és a biztonságos használat megítéléséhez az alábbi 
pontokban foglaltakat kell figyelembe venni:
▪ 2 Készülék birtokosára vonatkozó rendelkezések 

A biztonsági termékeknél minden bevetés előtt ellenőrizni kell a következő pontokat:
▪ 2.2 A lezuhanás ellen védő egyéni védőeszköz ápolása, tárolása és szállítása
▪ 3 Használati idő

A termék nyomonkövethetősége érdekében a termékről nem szabad eltávolítani 
címkéket vagy jelöléseket.

2.2 A LEZUHANÁS ELLEN VÉDŐ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ ÁPOLÁSA, TÁROLÁSA ÉS 
SZÁLLÍTÁSA
Ezt a terméket puha kefével szárazon vagy nedvesen szabad tisztítani. A hevedereket 
és köteleket kézzel, langyos vízzel (max. 40° C) és enyhe szappanokkal szabad tisztítani. 
Végezetül le kell öblíteni tiszta vízzel, és jól szellőző, száraz és árnyékos (UV-
sugárzástól védett) helyen hagyja megszáradni (sosem szabad ruhaszárítóban vagy 
hőforrás felett szárítani). Figyeljen arra, hogy a tisztítás után az azonosító címkék 
legyenek jól olvashatóak. 

Ezt a terméket száraz, mechanikus sérülésektől, vegyi (pl. vegyszer, olaj, oldószer és 
egyéb agresszív anyag) behatásoktól védetten, szobahőmérsékleten, közvetlen 
napsütéstől (UV-sugárzás) védve és a szállító konténereken kívül kell tárolni.

Az eszközt ajánlott UV-sugárzásnak ellenálló zsákban szállítani, és a 
közvetlen napsütés okozta UV-sugárzásnak csak az okvetlenül 
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szükséges mértékig kitenni. FIGYELEM: az aramid anyag élettartam 
szempontjából alacsonyabb UV-állósága miatt a terméket az UV-
sugárzás (napsütés) ellen gondosan óvni kell. 

2.3 JAVÍTÁS/TARTOZÉK
Az egyéni védőeszköz bármilyen javítását, módosítását vagy kiegészítését alapvetően 
csakis a gyártó végezheti.

2.4 EN 365:2004 SZERINTI TANÍTÁS/OKTATÁS
A leesés elleni egyéni védőeszközt csakis a nemzeti munkavédelmi előírások szerint 
képzett személyek használhatják. Szívesen tájékoztatjuk Önöket a KÉPESÍTŐ ill. 
SZAKÉRTŐKÉPZŐ oktatásokról.

3 HASZNÁLATI IDŐ

Ez a termék aramid fonalból készül. 
Ennek a biztonsági terméknek az élettartama lényegében a használat típusától és 
gyakoriságától, valamint a használati feltételektől, az ápolás gondosságától, tárolástól 
függ, ezért nem lehet általános érvényű meghatározást adni. A műszálból (pl.: poliamid, 
poliészter, aramid,) készült termékek használat nélkül is öregszenek, és ez az öregedés 
különösen az UV-sugárzás erősségétől, valamint a környezeti behatásoktól függ.
A maximális élettartam 12 év
Optimális tárolás és használat nélkül az euroline® műanyag és textil termékek 
maximális élettartama a gyártás dátumától számított 12 év.
A maximális használati idő 10 év. Alkalmankénti szakszerű, látható kopást nem mutató 
használat és optimális tárolás esetén a maximális használati idő az első használat 
dátumától számított 10 év. 
Tárolási tartam 2 év
Az első használat előtti, a maximális használati időt nem csökkentő tárolási idő a 
gyártás dátumától számított 2 év.

FIGYELEM: A biztonságos használati mód betartása, UV-fénytől védett 
tárolás és UV-fénytől védett szállítás mellett az élettartamra 
vonatkozóan kötelezettség nélkül az alábbiakat lehet ajánlani:
 ▪ Intenzív mindennapos használat   – kevesebb, mint 1 év
 ▪ Rendszeres egész éves használat   – 1 évtől 2 évig
 ▪ Rendszeres szezonális használat   – 2 ... 3 év
 ▪ Alkalomszerű használat (havonta egyszer)   – 3 ... 4 év
 ▪ Szórványos használat   – 4 ... 6 év 

Fém csatok, pl. karabiner, stb.:
A fém elemek számára az élettartam gyakorlatilag korlátlan, azonban azokat is 
időszakos - sérülésekre, deformációra, elhasználódásra és működésre kiterjedő - 
vizsgálatoknak kell alávetni. 
Amennyiben egy termékben eltérő anyagokat használnak, a használati időszak a 
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legérzékenyebb anyaghoz igazodik. Extrém körülmények között (használat fajtája és 
intenzitása, használati terület, agresszív környezet, éles peremek, extrém 
hőmérsékletek, vegyszerek stb.) előfordulhat, hogy már egyszeri használat után le kell 
selejtezni a terméket.

Amennyiben a terméken elszíneződés látható, a terméket le kell selejtezni.
Különösen ha a varrás ("sárga aramid varrócérna") barnássá válik, az arra utal, hogy 
magas UV-sugárzás, vagy erős hőbehatás érte. A pirossal keretezett függesztő 
huroknál erős hőbehatásra szintén egyértelmű elszíneződést lehet észlelni (elveszíti a 
színét és sárgás-barnássá válik). 
Dekontaminálás: 
Ha a bevetés során valamely rész kontaminálódott, a terméket szintén le kell selejtezni.

Általában egy egyéni védőeszközt minden esetben le kell selejtezni, ha:
▪ sérültek a hordozó és biztonsági szempontból lényeges alkatrészek 

(repedések, vágások, kopás stb.)
▪ sérültek a műanyag és/vagy fém alkatrészek
▪ zuhanás vagy nehéz terhelés miatt igénybe lett véve
▪ lejárt a használati idő
▪ egy termék már nem tűnik biztonságosnak vagy megbízhatónak
▪ a termék elavult és már nem felel meg a műszaki szabványoknak (törvényi 

rendelkezések, szabványok és műszaki előírások változása, más 
felszerelésekkel nem kompatibilis, stb.)

▪ az előélet/használati történet nem ismert, vagy hiányos (ellenőrzés 
nyilvántartás)

▪ nem elérhető, olvashatatlan vagy hiányzik (akár részlegesen is) a termék 
jelölése

▪ a termék használati útmutatója/ellenőrzési nyilvántartása hiányzik (Mivel a 
termék története nem rekonstruálható!)

▪ Lásd: 2) Az eszköz birtokosára vonatkozó rendelkezések

Amennyiben a használó, eszköz birtokos vagy szakértő szemrevételezése kifogással 
zárult, vagy az egyéni védőeszköz ideje lejárt, azt le kell selejtezni. A leselejtezés úgy 
kell történjen, hogy a bevetésen történő újrahasználat lehetősége ki legyen zárva (pl. 
hevederek és vasalatok szétvágása és eldobása, stb.). Gyakori használat, erős 
elhasználódás ill. extrém környezeti befolyás esetén lerövidül a megengedett használati 
idő. Az eszköz használhatóságának eldöntése az előírt időszakos ellenőrzés keretén 
belül mindig az illetékes, felelős személy felelőssége.

Rosenbauer – IRS heveder
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4 FELELŐSSÉG

A szabályos, a vonatkozó irányelvek betartása mellett történő használat, valamint a 
jelen használati útmutatóban foglaltak betartása kizárólag a használó felelőssége.
Rosenbauer International AG-t nem terheli sem közvetlen sem közvetett felelősség az 
esetleges, az irányelvek vagy a jelen útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából 
származó személyi vagy anyagi károkért.

5  TERMÉKSPECIFIKUS ÚTMUTATÁSOK A BEÉPÍTÉSHEZ ILL. A  
MENTŐHUROKKÉNT / HEVEDERKÉNT TÖRTÉNŐ HASZNÁLATHOZ

5.1 ÚTMUTATÓ A MENTŐHUROK, ILL. HEVEDER  
FIRE MAX 3 IRS TŰZOLTÓKABÁTBA TÖRTÉNŐ BESZERELÉSÉHEZ

A kabát hozzárendelésekor figyeljen a 
hevederméret helyes kiválasztására. (Kabátméret: 
52-54, hozzá tartozó hevederméret: 52-54)

FIGYELEM: Egy rossz hevederméret 
használata bevetésen életveszélyes 
sérüléshez vezethet!

1  Nyissa ki a kabátot és hajtsa szét a két 
előrészt.

2  Fordítsa meg a kabátot, és a heveder egyik 
végét (karabiner nélkül) vezesse be a kabát 
erre a célra szolgáló nyílásába. Tolja be a 
hevedert a „hevedercsatornába” annyira, 
amennyire csak lehet.

IRS heveder – Rosenbauer
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3  A kabát hátsó részén alul egy cipzár található. 
Ezen keresztül egy kézzel be lehet nyúlni a 
hevedercsatornáig, és a hevedert tovább lehet 
húzni a kabát másik oldalán található nyílásig.

4  Amikor a heveder már aránylag közel jutott 
ehhez a nyíláshoz, nyúljon be azon, fogja meg 
a végét és húzza át.

5  Ügyeljen arra, hogy a hevederek ne nyúljanak ki a 
nyílásból. A karabiner a heveder egyik végén 
maradhat.

6  Ha a heveder pozíciója jó, zárni kell a 
tépőzárakat és a kabátot ismét használni 
lehet.

5.2 ÚTMUTATÓ AZ IRS HEVEDER ILL. MENTŐHUROK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ ILL. 
HASZNÁLATÁHOZ

Kabát, beépített hevederrel - a tépőzárak zárva 
vannak.

1  Nyissa ki a két tépőzárat, és kissé húzza ki az 
IRS-heveder két végét.

Rosenbauer – IRS heveder
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2  Most csatlakoztassa a két hurkot a mellékelt 
biztonsági karabinerrel, és kövesse a következő 
utasításokat.

5.3 ÚTMUTATÁSOK A MENTŐHUROKKÉNT TÖRTÉNŐ HASZNÁLATHOZ

A

B

(A) Varrásmintázatok – „sárga“ aramid varrófonal
(B) Függesztő hurok – pirossal keretezett

Ez a termék aramid fonalból készül. Lásd a 3. pontot (használati időtartam). 

A mentőhurok, IRS HEVEDER, egy nagyon egyszerű felépítésű, és ezért nagyon 
gyorsan használható vészhelyzeti mentőfelszerelés. Csak egy egyszeri extrém 
helyzetben történő használatra van tervezve, amikor pl. más mentőeszköz (mentőautó, 
betegszállító függőágy, mentőülés, mentőzsákok stb.) a helyi adottságok (szűk aknák) 
vagy időszűke miatt (akut vészhelyzet) nem használható, vagy nem áll rendelkezésre.
Amennyiben tűzoltási-,műszaki mentési szakterületen a termék használatának mikéntje 
és különleges tárolási helyei (bevetésen résztvevő járművek) következtében nem lehet 
a használati útmutatót a terméknél őrizni, a használati útmutatót a termék leltárszáma 
vagy címkéjének sorszáma alapján hozzá kell rendeni a termékhez. A használati 
útmutatót a benne lévő ELLENŐRZŐLAPPAL úgy kell tárolni, hogy az a használó 
számára bármikor hozzáférhető legyen. A használó számára a termék használata előtt 
nyilvánvalóvá kell váljon, hogy a terméket az időszakos ellenőrzések keretében egy 
szakértő (lásd a 2.1 Időszakos ellenőrzések pontot) ellenőrizte, és használható.

IRS HEVEDER - A osztályú mentőhurok:
Az A osztályú mentőhurok IRS HEVEDER tervezésénél fogva olyan, hogy a háton és a 
karok alatt fekvő hevederek a mentési folyamat alatt megtartják a megmentendő 
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személyt. Egy véletlen kiesés vagy kicsúszás elkerülése érdekében felöltéskor figyelni 
kell, hogy a mentőhurok jól illeszkedjen.
FIGYELEM: Maximális névleges teher = 150 kg.
Az IRS mentőhurok egész felépítésében EN 469:2007 (Tűzoltási védőruházat 
teljesítménykörülményei) szerint lángálló. 

Az A osztályú mentőhurkot IRS HEVEDER csak a rendeltetésnek megfelelő célra, és az 
ismertetett körülmények között szabad használni. A mentőhurkot csak egy ellenőrzött 
és elfogadott karabinerrel szabad használni: 
▪ EN 362:2009 szerinti csatlakozók

FIGYELEM: A mentőhurkokat csakis mentési célra szabad használni. Ez a 
mentőhurok eszméletlen személyek mentésére nem alkalmas. A mentést 
végzőnek gondoskodnia kell arról, hogy mentés során a mentőhurok 
eltolása, vagy a rögzítőelemekkel történő érintkezés (pl. a megmentendő 
személy fejét véletlen esemény - pl. rövid zuhanás - során súroló összekötő 
elem) ne veszélyeztesse, ill. sértse meg a megmentendő személyt. Fennáll 
egy felfüggesztési trauma veszélye, ezért az az idő, amit a megmentendő 
személy a mentőhurokban tölt, legyen olyan rövid, amilyen rövid csak 
lehet. 

Lásd az 1. pontot - Tervezze meg, és kövesse a vészhelyzeti mentési és gyors 
beavatkozási vésztervet! 

5.4  ÚTMUTATÁSOK A HEVEDERKÉNT TÖRTÉNŐ HASZNÁLATHOZ
Ez a termék aramid fonalból készül. Lásd a 3. pontot (használati időtartam).

Amennyiben a rövid idejű magasban végzett munkák során, vagy ha technikai okok 
miatt nem lehet munkaemelvényeket, megfelelő korlátokat, vagy ehhez hasonló 
biztonsági berendezéseket használni, a helyes munkavégzés során történő lezuhanást 
egyéni védőeszköz használatával lehet megakadályozni. Az ennek a szabványnak 
megfelelően elkészített védőfelszerelések vagy arra szolgálnak, hogy a használót a 
munkavégzési helyhez (tartó funkció) biztosítsák, vagy hogy megakadályozzák azt, 
hogy a használó olyan helyre juthasson, ahonnan lezuhanhat (visszatartó funkció). 
Meg kell jegyezni, hogy egy ilyen egyéni védőeszköz kialakításánál fogva nem felel 
meg a felfogó rendszerekhez szükséges követelményeknek; ezeket lehet, hogy a 
magasból történő lezuhanás ellen ki kell egészíteni kollektív felszereléssel, vagy egyéni 
védőeszközökkel; ezek biztonságos használata a gyakorlatban a használó személy 
hatékony képzésétől és irányításától függ.
FIGYELEM: Az IRS HEVEDER heveder egész felépítésében EN 469:2007 (Tűzoltási 
védőruházat teljesítménykövetelményei) szerint lángálló. Más felszerelési tárgyakkal 
történő kombinálás esetén ellenőrizni kell ezek lángállóságát, ez ugyanis a biztonságos 
használhatóság csökkenéséhez vezethet (pl.: tűzoltásnál). Egy nem lángálló elem 
(pl.: EN 354 szerinti csatlakozó, stb.) következtében a rendszer használhatatlanná 
válhat. Olyan alkalmazásoknál, ahol kizárható a szikrahullás, közvetlen lánggal történő 
érintkezés vagy a magas környezeti hőmérséklet, az IRS HEVEDER nem lángálló 
elemekkel is kombinálható.

Rosenbauer – IRS heveder
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Az IRS HEVEDER csak a rendeltetésnek megfelelő célra, és az ismertetett körülmények 
között szabad használni. A hevedert csak tesztelt és jóváhagyott alkatrészekkel szabad 
használni. Az EN 358:2000 szerinti használat az alábbiakkal engedélyezett:
▪ EN 358:2000 és EN 363:2008 övek és szíjak a munkahelyzet beállítására vagy 

fékezésre ill. személy lezuhanását megelőző rendszerek
▪ EN 354:2010 szerinti rögzítőkötelek
▪ EN 362:2009 szerinti csatlakozók

A hevederként történő használat meg kell akadályozza a használót abban, hogy olyan 
helyre jusson, ahol fennáll a lezuhanás veszélye, ill. a rendszerbe behajolással lehetővé 
teszi olyan munkavégzési helyzet felvételét amely megakadályozza a szabadon esést.

A HEVEDEREK FELFOGÓ RENDSZEREKHEZ NEM ALKALMASAK.
EGY VISSZATARTÓ RENDSZER NEM ARRA SZOLGÁL, HOGY FELFOGJON 
EGY ZUHANÁST.

Figyelem: Hevederként történő használat esetén a két hurkot egy EN 362 
szerinti karabinerrel kell lezárni. Tartószemként kizárólag ezt a karabinert 
szabad használni. Egy rögzítőkötelet kivétel nélkül csakis ezekbe a 
karabinerekbe szabad beakasztani. Hevederként történő használatnál a test 
mellett történő elcsúszás megakadályozása érdekében a heveder szorosabban 
kell feküdjön.

Figyeljen arra, hogy a rögzítőeszközt ne veszélyeztessék éles peremek, és hogy a 
csatlakozók (pl. karabinerek) mind legyenek biztonságosan zárva. A hosszúságot úgy 
kell beállítani, hogy ne lehessen elérni egy olyan helyet, ahonnan le lehet zuhanni. 
Munkahelyzetpozíciónáló rendszerként történő használat esetén (pl. árboc, vagy 
létra körbehurkolása) arra kell ügyelni, hogy a szabadesés legfeljebb 0,5 m-re legyen 
korlátozva. 

Amennyiben tűzoltási-,műszaki mentési szakterületen a termék használatának mikéntje 
és különleges tárolási helyei (bevetésen résztvevő járművek) következtében nem lehet 
a használati útmutatót a terméknél őrizni, a használati útmutatót a termék leltárszáma 
vagy címkéjének sorszáma alapján hozzá kell rendelni a termékhez. A használati 
útmutatót a benne lévő ELLENŐRZŐLAPPAL úgy kell tárolni, hogy az a használó 
számára bármikor hozzáférhető legyen. A használó számára a termék használata előtt 
nyílvánvalóvá kell váljon, hogy a terméket az időszakos ellenőrzések keretében egy 
szakértő (lásd a 2.1 Időszakos ellenőrzések pontot) ellenőrizte, és használható.
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15



6 KONFEKCIÓMÉRETEK

A méretbeállítás a ruházati méreteken keresztül történik:
▪ cikkszám: 800236 IRS heveder = 96 cm - méret: 40 / 42
▪ cikkszám: 800237 IRS heveder = 104 cm - méret: 44 / 46
▪ cikkszám: 800238 IRS heveder = 112 cm - méret: 48 / 50
▪ cikkszám: 800239 IRS heveder = 120 cm - méret: 52/ 54
▪ cikkszám: 800240 IRS heveder = 128 cm - méret: 56 / 58
▪ cikkszám: 800241 IRS heveder = 136 cm - méret: 60/ 64
▪ cikkszám: 800242 IRS heveder = 144 cm - méret: 66 / 70

Rosenbauer – IRS heveder
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Leonding, 2018.09.01.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A nyilatkozat tárgyát a következő egyéni védőeszköz képezi:

IRS HEVEDER - A osztályú mentőhurok / heveder cikkszám: 141253

A gyártó:   Rosenbauer International AG
   Paschingerstr. 90
   4060 Leonding, AUSZTRIA

A jelen nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére adták ki. A nyilatkozat tárgya (a fentiek-
ben leírt egyéni védőeszköz) megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:  
(EU) 2016/425 egyéni védőeszközök rendelet. 

A megfelelés eléréséhez alkalmazott dokumentumok:

ÖNORM EN 1498:2007  Mentőhurok, A osztály
ÖNORM EN 358:2000 Hevederek
ÖNORM EN 469:2007  Tűzoltó védőruházat (6.1 és 6.5 pont) teljesítményével szembeni  
   követelmények  

AUVA tanúsító intézet (azonosító szám: 0511) 1200 Wien, Adalbert Stifter Str. 65 elvégezte az EK 
típusvizsgálatot (B modul) és kiállította a 2014-4120-2 számú típusvizsgálati tanúsítványt.

Az egyéni védőeszköz a következő megfelelőség értékelési eljárás hatálya alá tartozik:
III. kategória számára: A típusmintának történő megfelelés egy belső gyártásellenőrzés alapján, 
rendszertelen időközönként végzett felügyelt termékvizsgálatokkal (C2 modul) a AUVA tanúsító 
intézet, 1200 Bécs, Adalbert Stifter Str. 65, bejelentett szervezet felügyelete alatt. Azonosító 
szám: 0534.

Gyártó számára aláír / Kiállítás helye és dátuma:

CONFORMITY DECLARATION

The manufacturer, Rosenbauer International AG,
4060 LEONDING, Paschingerstr. 90  (AUSTRIA)

hereby declares that the following fire fighting turnout garment:

Fire fighting turnout jacket FIRE MAX 3+ 
Art. No. 141220 Nomex gold

Art. No. 14122 BPI Matrix golden yellow

conforms with the regulations and requirements of the

AS/NZS 4967:2009 Protective Clothing for firefighters –
Protective clothing used for structural firefighting

is identical with the PPE, which was a part of the Type Certificate

No.: 71258

issued by the named inspecting body 

OTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH ("Institute for Ecology,
Technology and Innovation"), Spengergasse 20, A-1050 VIENNA, 

and the quality assurance for the final product (§ 14 PSASV or Art. 11 A of the PSA 
Directive) was subject to the control of the named inspecting body OTI – Institut für 
Ökologie, Technik und Innovation GmbH ("Institute for Ecology, Technology and 
Innovation"), Spengergasse 20, (Ref. No. 0534).

                                  

Leonding, 10th January 2014
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Javasoljuk, hogy az egyéni védőeszközt csak egy személy használja! Ennek az egyéni 
védőeszköznek a használója/használói (név/nevek): 
 
 

Vásárlás dátuma/ 
vásárlás helye:  

Az 1. használat dátuma:  

Leltári szám:  

Megjegyzések:  
 
 

ELLENŐRZŐLAP AZ IDŐSZAKOS VIZSGÁLATOKHOZ

Termék:  

Gyártó: Rosenbauer International AG, Paschingerstr. 90, 4060 Leonding 

Tulajdonos / cég:  

Sorszám Címke:  

Az időszakos ellenőrzéseket legalább évente egyszer el kell  
végezze egy SZAKÉRTŐ!

Dátum Vizsgálat eredménye, megjegyzések Ellenőr, aláírás
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Rosenbauer International AG 
Paschinger Straße 90 
4060 Leonding, Austria 
Tel.: +43 732 6794-0  
Fax: +43 732 6794 -77  
office@rosenbauer.com 
www.rosenbauer.com

A szöveg és az illusztrációk nem kötelező érvényűek. Az 
illusztrációk csak külön térítés ellenében kapható extrákat 
is tartalmazhatnak. Rosenbauer fenntartja magának az 
előzetes értesítés nélküli módosítások jogát.
FIRE MAX 3 IRS GURT_HU_2019_06_155580


