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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
 

Urządzenie samohamowne 
AUTOBLOK AH 206 T 

Zgodne z  EN 360:2002 
Rozrządzenie (UE) 2016/425 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYP AH206 T 
Długość taśmy 6 m 
Szerokość taśmy 20 mm 
Obciążenie  20~140kg 
Wytrzymałość 15 kN 

mailto:info@assecuro.pl
http://www.assecuro.pl
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Zastosowanie 

 
Urządzenie samohamowne jest częścią systemu zabezpieczającego przed upadkiem z 
wysokości.  Urządzenie ogranicza siłę jaka może wystąpić podczas upadku z wysokości do 
wartości bezpiecznej poniżej 6kN oraz ogranicza drogę spadania.  
To urządzenie jest przeznaczone tylko dla jednego użytkownika. 
 
 

 
Przez użyciem 

1. Urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości zgodne z EN 360:2002 stanowią 
indywidualne wyposażenie ochronne, które w połączeniu z szelkami  EN 361 służy 
bezpieczeństwu osób podczas prac, w których występuje ryzyko upadku (np. dachy, 
rusztowania, drabiny itp.). Szelki bezpieczeństwa  zgodne z EN 361 są jedynym możliwym 
do zaakceptowania urządzeniem podtrzymującym ciało, które może być stosowne w 
systemach powstrzymywania spadania. 

2. Użytkownik powinien posiadać zaświadczenie lekarskie, że nie ma przeciwwskazań do 
pracy na wysokości. Ograniczenia medyczne mogą wpływać na użytkowanie podczas 
normalnej pracy lub w sytuacjach awaryjnych. 

3. Dopuszcza się użytkowanie sprzętu jedynie przez osoby przeszkolone.  
4. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik powinien ocenić, czy istnieje możliwość 

przeprowadzenia, w razie wypadku, skutecznej akcji ratunkowej.  Użytkownik powinien 
zapoznać się również z zasadami prowadzenia akcji ratunkowej (ewakuacyjnej). 

5. Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania grozi niebezpieczeństwem utraty życia. W 
przypadku  upadku z wysokości należy wyeliminować możliwość zwisania osoby przez 
czas dłuższy niż 20 min. (niebezpieczeństwo szoku). 

6. Do korzystania z urządzenia dopuszczone są tylko szelki zgodne z PN- EN 361 (inne szelki 
itp., są niedozwolone). 

7. Urządzenie może chronić tylko jedną osobę, może być jednak używane kolejno przez 
wiele osób.  

8. Upewnij się czy w urządzeniu nie brakuje śrub, czy nie ma wgnieceń lub zniszczonych 
części. Urządzenie powinno być w pełni sprawne, mieć dokręcone wszystkie śruby i 
posiadać wszystkie nity. 

9. Obudowa nie może być wgnieciona, pęknięta lub posiadać inne oznaki uszkodzenia. 
10. Taśma w urządzeniu musi rozwijać się i zwijać płynnie, bez zbędnych luzów. Sprawdź czy 

przy gwałtownym szarpnięciu urządzenie zablokuje się bez poślizgu. 
11. Oznaczenie urządzenia powinno być czytelne. 
12. Sprawdź czy taśma urządzenia nie posiada przecięć, nadtopień, oznak kontaktu ze 

środkami chemicznymi lub wysoką temperaturą. Sprawdź czy okucia nie noszą śladów 
uszkodzenia. 

13. Sprawdź czy zatrzaśnik nie nosi śladów uszkodzenia ( w tym także korazji, uszkodzoń 
wskaźnika zadziałania: brak lub uszkodzona plastikowa obrączka krętlika; luz pomiędzy 
krętlikiem a korpusem zatrzaśniak – trzymając za krętlik pociągnąć korpus zatrzaśnika), 
czy otwiera i zamyka się prawidłowo. 

14. Sprawdź, czy urządzenie blokuje taśmę, poprzez zdecydowane ściągnięcie. 
15. Nie wolno samodzielnie wprowadzać jakichkolwiek zmian w urządzeniu. 
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Obsługa i użytkowanie 
1. Przed użyciem sprawdź działanie urządzenia. Taśma urządzenia powinna dać się 

płynnie rozwinąć i zwinąć. Przed każdym użyciem należy sprawdzić działanie 
urządzenia poprzez gwałtowne wyciągnięcie taśmy. Sprawdź czytelność 
oznakowania. 
W przypadku braku czytelności oznakowania, wątpliwości co do stanu 
technicznego, urządzenie nie może być dopuszczone do pracy. Należy je 
wycofać z użytkowania i przekazać do serwisu ASSECURO.  

 2. Wybierz odpowiedni punkt zaczepowy (np. zgodny z EN 795). Punkt powinien 
przenieś obciążenie min.12kN. Urządzenie należy umieścić możliwie pionowo 
nad głową użytkownika, aby w razie upadku wykluczyć ruch wahadłowy. 
Pamiętaj o zachowaniu min. przestrzeni pod użytkownikiem.  By ograniczyć 
długość spadania nie pracuj powyżej punktu zaczepowego. Obszar pod 
zabezpieczoną osobą musi być wolny od jakichkolwiek obiektów i maszyn które 
mogłyby zranić użytkownika w razie zadziałania urządzenia.  

3. Unikaj kontaktu taśmy urządzenia z ostrymi krawędziami. Jeśli się tak zdarzy – 
zabezpiecz krawędź. 

 
4. Używaj urządzenia razem z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z 

normą EN 361 oraz zatrzaśników zgodnych z EN 362. 
Zatrzaśnik urządzenia wepnij w klamrę tylnego punktu 
zaczepowego. Jeśli używasz urządzenia wchodząc po drabinie- 
wepnij zatrzaśnik w przedni punkt zaczepowy. 
Przed połączeniem wszystkich składników systemu 
powstrzymywania spadania należy zapoznać się z ich instrukcjami 
użytkowania. 
 

 

 
5. Dopuszcza się pracę urządzenia pod maks. kątem 40 stopni od 

pionu. Zabrania się pracy urządzenia w poziomie. 

 
6. Dla prawidłowego działania urządzenia i powstrzymania upadku należy 

zapewnić wolną przestrzeń pod użytkownikiem. Prześwit pod użytkownikiem 
musi wynosić przy umieszczeniu urządzenia nad użytkownikiem 3,0 m (H = 2m 
+ 1m zapas). Wolna przestrzeń jest niezbędna do prawidłowego zablokowania 
się urządzenia. 
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7. Nie stosuj urządzenia w przypadku pracy nad materiałami sypkimi i innych 
materiałach, w których można ugrzęznąć. 

 
8. Po użyciu urządzenia powoli zwiń taśmę. 

Jeśli urządzenie brało udział w powstrzymywaniu spadania – wycofaj je z 
użytkowania i przekaż do serwisu ASSECURO. 

 
9. Urządzenie, które zostało zmoczone (podczas pracy lub czyszczenia) powinno 

zostać wysuszone z dala od źródeł ciepła. 

 
Przegląd okresowy 

Urządzenie powinno być poddane przeglądowi okresowemu min. raz na 12 miesięcy. 
Przegląd okresowy może być wykonany przez serwis ASSECURO lub serwis autoryzowany 
przez ASSECURO.  
Demontażu i ponownego złożenia urządzenia dokonuje tylko i wyłącznie serwis ASSECURO 
lub serwis autoryzowany -  zgodnie z poniższymi zaleceniami: 

1. Jeśli śruby i nity są uszkodzone: wymieć na nowe. 
2. Jeżeli obudowa jest uszkodzona: wymieć na nową. 
3. Jeżeli taśma nie może się w pełni wysuwać i wsuwać: zdjąć obudowę, części i 

wymienić taśmę.  
4. Jeżeli etykieta nie jest w pełni czytelne: wymieć na nową.  
5. Jeśli taśma jest uszkodzona: zdjąć obudowę, części i wymieć na nową.  
6. Jeśli zatrzaśnik jest uszkodzony nie działa prawidłowo: wymieć na nowy. 
7. Jeżeli urządzenie nie blokuje się prawidłowo: zdjąć obudowę, części i wymienić 

sprężyny i szczęki hamulcowe.  
Wskazówka: Uważaj na sprężynę przy zdejmowaniu obudowy. 

Ograniczenia 
Korozja - Urządzenie nie powinno być narażone na długotrwałe działanie czynników 
powodujących korozję, np. parę wodną. Nie pozostawiać urządzenia przez dłuższy okres 
czasu w warunkach, w których korozja elementów metalowych może mieć miejsce w wyniku 
działania czynników atmosferycznych lub oparów. 

 
   

Woda, smary i inne środki 
chemiczne. Urządzenie nie jest 
wodoodporne. Woda, smary, 
kontakt z kwasami lub 
substancjami żrącymi mogą  
zniszczyć urządzenie. Jeśli 
pracujesz w takim środowisku 
zwiększ częstotliwość kontroli 
urządzenia, a po użyciu osusz je 
suchą szmatką. 

Temperatura pracy 
Urządzenie przystosowane jest 
do pracy w temperaturze od – 
30°C do +50 °C.  
 

Urządzenie jest 
przystosowane do 
pracy pod 
obciążeniem od 20-
140kg.  
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Konserwacja,  serwis, przechowywanie 

 
   

Raz na jakiś czas przetrzyj taśmę, 
zatrzaśnik i etykietę suchą 
szmatką. Do czyszczenia można 
używać środków o neutralnym 
PH. Do dezynfekcji można 
używać szmatki lub gąbki 
nasączonej 70% alkoholem 
etylowym.  

Przeglądy okresowe (min. 
raz na 12 miesięcy) 
urządzenia powinny być 
dokonywany  tylko przez 
autoryzowany serwis. 
Regularne prowadzenie 
przeglądów zwiększa 
bezpieczeństwo 
użytkownika. 

Nie smaruj urządzenia 
– gdyż może to mieć 
wpływ na  jego 
prawidłowe działanie. 

 
 
 
 
 

  

Nie rozkręcaj urządzania – 
stracisz gwarancję. 

Urządzenie transportuj w 
opakowaniu. Po wyjęciu z 
opakowania sprawdź działania. 

Urządzenie 
przechowuj w 
suchym, chłodnym i 
czystych warunkach, 
chroń przed wilgocią i 
promieniami 
słonecznymi. 

 
Oznakowanie 
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Wyjaśnienie oznakowania na urządzeniu 

 

    
Chroń urządzenie 
przed kontaktem z 
wodą, olejami, i 
innymi środkami 
chemicznymi. 
 

Zabrania się 
dokonywania 
samodzielnych 
napraw urządzenia. 

Urządzenie 
przechowuj w suchym, 
chłodnym i czystych 
warunkach. 
 

Chroń taśmę 
urządzenia przed 
kontaktem z ostrymi 
krawędziami.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Skontroluj taśmę, 
urządzenie, 
zatrzaśnik i etykietę 
przed użyciem. 
 

Po użyciu nie 
puszczaj taśmy 
swobodnie. 
 

Taśma urządzenia 
powinna dać się w 
płynnie rozwinąć i 
zwinąć. 

Urządzenie może być 
stosowane w 
temperaturze od -
30°C do ~50°C. 
 

    
Wepnij zatrzaśnik 
do tylnej klamry 
zaczepowej szelek 
bezpieczeństwa EN 
361. 

Maksymalne 
dopuszczalne 
obciążenie wynosi 
140kg. 

Max. kąt pracy 400 Urządzenie nie może 
pracować w pozycji 
horyzontalnej. 
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W przypadku odsprzedaży poza kraj przeznaczenia, osoba odsprzedająca, powinna 
dostarczyć powyższa instrukcję w języku kraju, w którym urządzanie będzie użytkowane. 
 

Gwarancja 
Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją  liczoną od daty sprzedaży. 
Okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Okres użytkowania może być skrócony lub wydłużony 
- jest on uzależniony od stanu technicznego urządzenia. 
W przypadku wątpliwości użytkownika co do stanu urządzenia należy je wycofać z 
użytkowania i przekazać do serwisu ASSECURO. 
 
Przed sprzedażą, urządzenia poddawane są kontroli. 
 

Ryzyka, przed którymi chroni ŚOI 
Urządzenie samohamowne w połączeniu z szelkami bezpieczeństwa , tworzy system który 
ma chronić użytkownika przed upadkiem z wysokości. 
Niniejszym ASSECURO Sp. z o.o. deklaruje, że urządzenie AH206T jest zgodne z 
rozporządzeniem (UE) 2016/425. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na 
stronie www.assecuro.pl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Badanie typu UE przeprowadzone przez :  
SGS United Kingdom Limited, Nr 0120 
202b, Worle Parkway,  
Weston-Super-Mare, BS22 6WA,  
Wielka Brytania 
 

Kontrola produkcji pod nadzorem jednostki :  
SGS Finland Oy, Nr 0598 
Särkiniementie 3 
Helsinki, 00211 
Finland 

http://www.assecuro.pl
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Karta Użytkowania 
 

TYP 
 

AH206T 

Nr seryjny Data produkcji Data wydania do 
użytkowania 

 
 

 
Użytkownik 

 
 

 

 
       Tabela przeglądu: 

 Data Wynik przeglądu Data następnego 
przeglądu 

Podpis osoby 
kontrolującej 

1.  
 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

4.  
 
 

   

5.  
 
 

   

6.  
 
 

   

7.  
 
 

   

 
Uwaga: 

Bez wypełnionej Karty Użytkowania urządzenie nie może być wydane do użytkowania. 
Przed użyciem zapoznać się z instrukcją. 

 
 


