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PYLVÄSKENGÄT SIRPPI: 9” , 10” , 12” , 14” , 20” VÄRI: ORANSSI

PYLVÄSKENGÄT TASO: T 9” , 10” , PE 8” , SE 10” VÄRI: ORANSSI

TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KORVAA AIEMMAT KÄYTTÖOHJEET

Pylväskenkien käyttäjällä on oltava riittävä ammattitaito ja tätä käyttöohjetta on noudatettava.
Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengen tai omaisuuden vaaraa.
Pylväskenkiä saa käyttää vain työhön, mihin ne on tarkoitettu.

Käyttäjän on päivittäin puhdistettava pylväskengät ja silmämääräisesti tarkastettava jalka-alustat, piikit,
halkeamat, muodonmuutokset ja hihnat.
Pylväskenkiä ei saa käyttää, jos niissä havaitaan puutteita.

Pylväskengät kiinnitetään niissä olevilla hihnoilla tukevasti käyttäjän kenkien päälle.
Ensimmäisellä askeleella pylväässä, on reiluilla painalluksilla testattava pylväskenkien tarttumiskyky ja 
luotettavuus.
Pylvääseen noustessa, työskenneltäessä ja laskeuduttaessa on käytettävä EN358 mukaista tukivyötä
tai tukivyöllä varustettua valjasta. Myös EN358 mukaista tukiköyttä tai -nauhaa on käytettävä.

KÄYTTÖALUEET:
-tarkoitettu puupylväisiin kiipeämiseen
-lämpötila -35...+55 astetta celsiusta
-maksimikuormitus 136 kg

MERKINNÄT:
-mallimerkintä, valmistusnumero, valmistajan tunnus ja valmistusvuosi

TARKASTUS JA HUOLTO:
-pylväskengille on tehty käyttöönottotarkastus tehtaalla
-pylväskengät saa tarkastaa ja huoltaa vain työnantajan valtuuttama henkilö, jolla on riittävä
 ammattitaito ja a.o. koulutus (TTL)
-pylväskengät on tarkastettava kerran kalenterivuodessa sekä tehtävä merkinnät pylväskenkien
 mukana tulevaan tarkastuspöytäkirjaan

TARKASTUS- JA HUOLTOTOIMENPITEET:
-puhdistettava pylväskengät ja mitattava tarkastusmitta
-muodonmuutoksien ja halkeamien silmämääräinen etsiminen
-piikkien terävyyden tarkistaminen, pituus min 30mm, kärjen halkaisija 1-2mm
-piikkejä teroitettaessa materiaali ei saa kuumentua
-hihnojen kunnon ja kiinnityksien tarkistaminen sekä tarvittaessa hihnasarjan vaihtaminen
-hihnoja vaihdettaessa, on vaihdettava koko hihnasarja ja käytettävä TEHO 100 hihnaa
-hihnasarjaa vaihdettaessa, on noudatettava asennusohjetta
-pylväskenkiä ei saa muokata, hitsata eikä lämpökäsitellä
-pylväskengät, joissa on huomautettavaa, tai ovat käyttöönottopäivästä lukien 8 vuotta vanhat,
 kuitenkin viimeistään valmistusvuodesta lukien 10 vuotta vanhat, on poistettava käytöstä
-käytöstä poistetut pylväskengät on tehtävä käyttökelvottomiksi esim. katkaisemalla kaari
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